
Referat af menighedsrådsmøde i Vester Hæsinge Præstegård 
Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 19.00 

Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse menighedsråd 
  

Til Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse menighedsråd  
Næstformand Kristiina Fristoft, Ellen Pedersen, Gitte Klein, Ulla Ploug, Eva Andresen,  Marijanne Hansen, 

Kaj Stengård, suppleant: Jens Lund samt præst Eva Ladefoged  
Afbud fra: Anastassia Andersen 

 

  Dagsorden 

1. Dagsorden godkendt  
  

2. Orientering 
- Ole og Eva gør klar til Alle Helgen 
- Afsked med Pernille Stengård ved Allested Vejle Kirke 
- Ejnar Fog vikarierer i forhold til at hjælpe med at dække gudstjenesterne i 

Brobyværk og Allested Vejle, som ellers dækkes af Eva og Sanne 
- Menighedsrådets gudstjeneste 9./10. gik rigtig fint, der bør laves program til 

uddeling. Vi skal være opmærksom på koordination af information til 
medarbejdere.   

  
3. Syn af kirkerne og præstegården v/Ellen, Jens, Kristiina 

- Varmestyring mangler stadig i Sh Lyndelse ad. pkt. 5. 

- Tagsten i tårn, klarer Ole 

- Kalk indvendig, opgave hviler fra 2017, skal huskes i forbindelse med kalkning 

- Kalkning i Vester Hæsinge til sommer 

- Der mangler et vindue i tårn og en skifferplade, det tages i forbindelse med 

kalkning 

- Kapellet, fugning 

- Præstegården – ældre mangler afslibning af køkkengulv og gulv i kontor, skabe i 

rum ved køkken, når byggeriet er afsluttet, er budgetteret 

- fældning af bøgetræer mm., styning af Lindetræer – Jens og Ole indhenter tilbud 

4. Tætning af vinduer i konfirmandstuen  
- det gælder hele præstegården 
- Vi indhenter et overslag fra Mogens Green 
- Mht. varmeregningen, skal dette udbedres 
- Er udgiften dækket af budgettet til byggeriet? 
- Hvis ikke tages udgiften af driften 
 

5. Varmestyring i Sh Lyndelse Kirke v/Kristiina 
- Varmestyring tages op ved budgetlægning 

- Der vælges en billigere løsning, som er et analogt ur, Ole bestiller.  



6. Energi-/elforbrug i kirkerne 
- Kan vi gøre mere selv? 
- Varmen er sat ned, men varmebudgettet er for længst overskredet 
- Der savnes et klart udspil fra provsti og stift 
- Der kan evt. ligge tæpper -  
- Der er ikke forskel på at skulle varme den ene kirke op frem for den anden 
- Vi holder løbende øje med udgiftsstigningerne  

 
7. Revisionsprotokollatet er godkendt 

- Bemærkninger til revisionsprotokollatet tages til efterretning 
- Det foreslås, at vi skifter til kun at have én bank. Punktet tages op på mødet i 

november, hvor regnskabsfører Annie Niebuhr deltager. 
 

8. Transport af konfirmander 
- Rådets indstilling er umiddelbart, at vi siger nej til betaling af transport og 

opfordrer til, at forældrene kontakter opvækst og læring, da børnene er velkomne 
til konfirmandundervisningen i Vester Hæsinge. Men vi vender punktet med Sdr. 
Broby en gang til. Vi afventer også svar fra stiftet. Eva kontakter Christian Nielsen 
igen, og Marijanne kontakter opvækst og læring i morgen torsdag. 
 

9. MR-Valg   
- Konstitueringsmøde den 23./11. 
- Valget omtales i lederen i kirkebladet, Marijanne skriver udkast 

 

10. Nyt fra udvalgene v/alle udvalg 
- Herunder kirkebladet/aktivitetsudvalgsmøde den 2. november 

- Gudstjeneste- og musikudvalget skal indkaldes 

- Opgavefordeling:  

”Ildfuglen” den 17./11. skal annonceres – Kristiina undersøger hvordan. 

- PR skal tages op i det kommende råd  

- Tilbud om koncert med et israelsk kor, Soularon, kontaktperson Bente Stenger – vi 

siger ja, tak. 

11. Praktiske forhold til kommende arrangementer v/alle 
- Anastacia har selv vin og noget med, Jens og Kristiina sætter op 

- 23./10. kl. 16.00 temagudstjeneste i Sh Lyndelse, gullasch Eva og Gitte 

- 4./11. Carsten Winther om Grønland - ?  

12.  Eventuelt 
- Den 2. november vedtages opgavefordeling i forhold til julemåneden og 

julefrokosten 
 

 


