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Dato / Klokkeslæt: 11-01-2023 / 19:00 

Sted: Konfirmandstuen Strandvej 8, 6320 Egernsund 
 

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

Tenna Lyngholm Johnsen (Kasserer), Henrik Kristensen (Kirkeværge) Finn Orla Villekjær 
(menigt medlem), Lilli Matthiesen (menigt medlem) Kirsten Schmidt (Afløserpræst). 

 

 

Mødepunkter 

 

 

Beslutning 

 

10. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

11. Opfølgning fra sidste møde. Intet  

12. Meddelelse fra formanden. 

 Hilsen fra Provsten 

 Nytårskur 

 Menighedsrådsmøder 

Nytårshilsen fra fg provst Kitty 

Hovgaard med tak for godt samarbejde. 

Samtidig meddeler hun at hun 

fortsætter i stillingen det næste kvartal. 
Vi afholder nytårskur i Egernsund den 

13. januar i konfirmandstuen. 

Nytårskur afholdes i Kværs ultimo 

januar 
Der er sat datoer på 

menighedsrådsmøderne resten af året. 

De ses nederst i referatet  

13.  Sogneeftermiddage 

 Sogneudflugt 
 

Sogneeftermiddage er på plads. Se også 

disse datoer nederst i referatet 
Sogneudflugten er fastsat til den 

7.9.2023. Der er nedsat et lille udvalg 

 

14.   Kirkegårdssamarbejde 
 

Vi i menighedsrådet er meget tilfredse 
med det arbejde der udføres på vores 

kirkegård. Det er en fornøjelse at 

komme der hvor alt er i bedste orden. 

Ikke mindst den fine grandækning. 
Dette indtryk deles også af de af Sognet 

der har deres gang der.  

15.   Provstesyn  

 

Der er provstesyn den 23.5.2023 kl. 9-

14. Formanden har henvendt sig til 
provstiet med hensyn til omfanget af 

provstesynet. Kirken er i gang med en 

større renovering og præstegården skal 

synes inden da.  

16.   Præstestillingen 
 Hilsen mv. fra Biskoppen 

 

Nytårshilsen fra Biskoppen som ønsker 
os et rigtig godt nytår hvor hun også 

håber at det nye stillingsopslag bærer 

frugt. Stillingen slås op igen ultimo 

januar 2023 med de nye procenter samt 
tilknytning til Bov pastorat.  

17. Meddelelse fra kontaktperson. 

 

Intet nyt 
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18. Meddelelse fra kasserer 

 

Der er foretaget oprettelse i Brandsoft. 

 

19. Meddelelse fra kirkeværge 

 Renovering af kirken 
 Maskinpulje – møde i Provstiet 

 Præstegården 

 

Kirken: 

Der har været syn i dag med deltagelse 
af arkitekt, kirkeværge og APOS. 

Maskinpulje: 

Vi har fået godkendt køb af en Eegholm 

maskine. Dog først i 3. kvartal.  
Præstegården: 

Der skal bestilles fibernet da der er en 

dårlig forbindelse til bl.a. 

konfirmandstuen. Kirkeværgen er sat på 
sagen. 

20. Meddelelse fra Præsten 

 

Børnehave og dagpleje har været til 

gudstjeneste. En fantastisk oplevelse. 

21. Eventuelt. Intet 

 

Menighedsrådsmøde onsdag den 8.2.2023 kl. 19,00 i konfirmandstuen 

Menighedsrådsmøde onsdag den 8.3.2023 kl. 19,00 i konfirmandstuen 

Menighedsrådsmøde onsdag den 12.4.2023 kl. 19,00 i konfirmandstuen 

Menighedsrådsmøde onsdag den 10.5.223 kl. 19,00 i konfirmandstuen 

Menighedsrådsmøde onsdag den 14.6.2023 kl. 19,00 i konfirmandstuen 

Menighedsrådsmøde onsdag den 16.8.2023 kl. 19,00 i konfirmandstuen 

Menighedsrådsmøde onsdag den 4.10.2023 kl. 19,00 i konfirmandstuen 

Menighedsrådsmøde onsdag den 8.11.2023 kl. 19,00 i konfirmandstuen 

 

Sogneeftermiddage: 

2. februar 2023  

2. marts 2023 

4. maj 2023 

23.5.2022  Pinsefrokost 

5. oktober 2023 

2. november 2023 

7. december 2023 Julefrokost 

 

Sogneudflugt: 

7. september 2023 (tidspunkt oplyses senere)  
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Underskrifter 

 

 

 

 

 

Margit Kristensen  Jonna Petersen 

 

 

 

 

Tenna Lyngholm Johnsen   Finne Villekær 

 

 

 

 

Henrik Kristensen   Lilli Matthiesen 

 

 

 

 

Kirsten Schmidt 

 

 

   


