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Dato / Klokkeslæt: 05-10-2022 / 19:00 

Sted: Sakristiet, Egernsund kirke 

 

Deltagere: Margit Kristensen (Formand), Jonna Petersen (Kontaktperson, Næstformand), 

Tenna Lyngholm Johnsen (menigt medlem), Henrik Kristensen (Kirkeværge), Marlon Rottenberg 

(Kasserer, Sekretær), Finn Orla Villekjær (menigt medlem), Lilli Matthiesen (stedfortræder). 
 

 

Mødepunkter 

 

 

Beslutning 

 

110. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

111. Opfølgning fra sidste møde samt 

underskrift af referatet fra samme møde. 

• Såfremt næste møde afholdes i 

konfirmandstuen, får vi besøg af Signe Moos 

vedrørende helhedsplanen for kirkegården. 

• Referatet fra onsdag den 14-09-2022 blev 

godkendt og underskrevet. 

112. Meddelelser fra formanden: 

• Gudstjenestelisten resten af året. 

• Organist dækning mv. 

• Udendørs julebelysning. 

• Facebook. 

• Kirketjener. 

• Der er lavet gudstjenesteliste for resten af 

året og denne er sendt og godkendt af 

provstiet. 

• Kontaktperson sørger for organistdækning. 

• Det blev besluttet at der opsættes juletræer 

udenfor kirken med belysning som er styret 

af solcelleenergi. 

• Der er styr på opslagene på kirkens 

facebookside. 

• Det blev besluttet at kirketjeneren køber det 

tøj (både indendørs og udendørs) som skal 

bruges i forbindelse med stillingen. 

113. Præstestillingen. Præstestillingen bliver genopslået i uge 45, der 

er orienteringsmøde den 07-12-2022 klokken 

17. 

114. Møde med Kværs vedr. kirkegårds-

samarbejdet: 

• Fælles mailadresse. 

• Adgang til DAP. 

• Andet. 

• Fælles mailadresse er på plads. 

• Kirkegårdspersonalet har fået adgang til DAP. 

• Datoen for nytårskur er foreløbig sat til den 

12. januar 2023; menighedsrådet vil anmode 

om at denne dato ændres. 

115. Renovering af præstebolig. Der er foreløbigt indhentet et tilbud for maling af 

præstegården, der skal indhentes et tilbud mere. 

Der skal afholdes udflytnings samt provstesyn, 

vi afventer dato. 

116. Renovering af konfirmandstue: 

• Nyt komfur. 

• Der indkøbes nyt komfur, da det gamle ikke 

kan repareres. 

• Da det trækker ud med renoveringen af 

konfirmandstuen, flyttes den næste 

sogneeftermiddag til torsdag den 17. 

november, hvor der afholdes julefrokost. 

Sogneeftermiddagen i december måned 

aflyses.  
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117. Meddelelse fra kontaktperson. • Kirketjeneren er i gang med at skaffe 

adventskranse til jul og skal oplæres i 

grandækning af kirkegårdspersonalet. 

• Det blev aftalt, at der skal laves en generel 

oprydning af køkken og depotrum i 

konfirmandstuen. 

118. Meddelelse fra kasserer: 

• Budget 2023. 

• Årsbudget 2023 blev gennemgået og 

godkendt. 

119. Meddelelse fra kirkeværge. • Det blev besluttet at der skal etableres 

tyverisikring af mandskabsrummet på 

kirkegården. Kirkeværgen kontakter 

Forsikringsenheden for at få rådgivning. 

• Med hensyn til renovering af kirken, så 

venter vi stadigvæk på udspil fra den 

rådgivende arkitekt. 

120. Meddelelse vedr. præstedækning. Gudstjenesterne resten af oktober måned 

varetages af Elli Krog Foldager og fra 1. 

november og resten af året vil Kirsten Schmidt 

varetage præstegerningen i Egernsund. 

121. Eventuelt. • Der er Deadline til EKIF bladet den 29-10-

2022. 

• Næste menighedsrådsmøde afholdes onsdag 

den 9. november 2022. 

 

Kommende møder: 

Onsdag den 05-01-2022 klokken 19:00 

Onsdag den 02-02-2022 klokken 19:00  

Onsdag den 09-03-2022 klokken 19:00  

Onsdag den 06-04-2022 klokken 19:00  

Onsdag den 04-05-2022 klokken 19:00  

Onsdag den 31-05-2022 klokken 19:00 

Onsdag den 24-08-2022 klokken 19:00 

Onsdag den 14-09-2022 klokken 19:00 

Onsdag den 05-10-2022 klokken 19:00 

Onsdag den 09-11-2022 klokken 19:00 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

Referat af menighedsrådsmødet i 

Egernsund sogn 

3 

 

 

Referatet godkendt onsdag den 09-11-2022 af: 

 

 

 

_________________________  _____________________________ 

         Margit Kristensen                 Jonna Petersen        

 

 

 

_________________________  _____________________________ 

     Tenna Lyngholm Johnsen                Henrik Kristensen        

 

 

 

_________________________  _____________________________ 

        Finn Orla Villekjær                            Marlon Rottenberg 

 

 

 

_________________________  

            Lilli Matthiesen            

 

 

 

 

 

 

 


