
Referat fra menighedsrådsmøde 

Onsdag d. 16. august 2017 kl 18.30 

Oksbøl sogn 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alle er mødt 

Ekstra punkter: 

Udstilling i kirken, John Perrys fotografier/ Karin 

Udstilling i kirken, påskeudstilling/ Oskar 

Minikonfirmander/ Hanne 

Velkomst til ny organist/ Hanne 

1a)Udviklingsplan for kirkegården: 

Vi er enige om, at vi skal først have planen godkendt i provsti og stift. 

Vi tilføjer en bemærkning vedrørende køreadgang i nordvestlige hjørne, som handler om bedre 

forhold ved bisættelser og begravelser. Som det er nu må rustvognen holde ude ved Søndergade. 

Desuden en bemærkning om stien gennem skoven. Vi ønsker at anlægge en grusbelagt fast sti, hvor 

en kørestol kan køre. 

1b og c) Gudstjenestetider i Oksbøl: vi vil diskutere sagen sammen med Nordborg menighedsråd. 

Hvilke ønsker er der i Oksbøl til gudstjenester? Gerne en fredag kl 17 (med biksemad) 

 eller en søndag kl 16 i stedet for en kl 9 gudstjeneste. 

Forslag til mødedatoer 12.10 kl 19 eller 26.10 kl 16.30 med Nordborg MR. Oskar og Karin laver en 

dagsorden til mødet. 

1d) Rejsegilde i Nordborg, sognegården. Birgitte køber en flaske portvin. 

1e) Gave til Oksbøl friskole: Oskar vil tage en gave med: ”gavekort” til skolebørnene på flødeboller. 

De giver besked når de ønsker flødeboller og vi leverer dem. 

1f) Kunst til påskeudstillingen, som vi gerne vil deltage i igen. Hanne og Heidi vil finde egnede kunstnere 

sammen med aktivitetsudvalget. 

1g) Stine Möglich, vores ny vikarorganist skal bydes velkommen ved gudstjenesten d. 3. sept. Oskar og 

Hanne tager sig af det. 

2) Meddelelser fra sognepræsterne 

2a) Vi drøfter konfirmandbibler og konfirmandlejr. 

2b) Musik i julen: gerne trompet. Anne Marie spørger Stine, om hendes mand vil spille med ved 

julegudstjenesterne. 

2c) Nytårsaftensgudstjeneste, kl 14 i Oksbøl og kl 15.30 i Nordborg. Ad hoc kor? Organisten får opgaven at 

samle et kor fra sognet, øve x 2 i ugen op til. 



2d) Minikonfirmander: Hanne og Heidi har lavet en ny plan. Hanne vil undervise børnene fra Østerlund og 

Oksbøl friskole. Heidi efter nytår, Nordborg skole. 

Heidi: 

2e) Samarbejdet i pastoratet. Vi snakker om muligheder. 

2f) Punktet er drøftet under 2b. 

2g) Nordborg pensionistforening låne Oksbøl kirke og konfirmandstue: vi er positive, men datoen 30.11 er 

ikke mulig. Hanne vil snakke med gruppen. 

3) Meddelelser fra kirkeværgen 

3a) Skovrejsningssagen: vi har ingen indvendinger. 

3b) Der er en aftale med Urban om oprensning af afløb fra tagrender fra konfirmandstuen og 

mandskabsrum. Der har været oversvømmelse i mandskabsrummet, og det blev konstateret ved 

TVinspektion at der er tilstoppelse i rørene. 

4) Meddelelser fra kontaktpersonen. 

4a) Samarbejdsaftalen med Nordborg underskrives 

4b) Orientering om ansættelse af ny organistvikar. 

4c) Jytte venter med staudekursus til 2018. 

5a) Aftale med Hanne om el, vand, m.m. underskrives 

5b) Kvartalsrapporten underskrives  

6) Kommende arrangementer drøftes. 

7) Evt 

Præstetavlen. Jens ordner det. 

Fotografier af tidligere præster. Jens ordner det. 

Folkekirkens Nødhjælp indsamling i marts: Begge præster vil gerne være med til at inspirere 

konfirmanderne til at deltage.  

Ole Andersen spørges om at fortsætte i aktivitetsudvalgets møder. 

John Perry vil gerne udstille fotografier i Oksbøl kirke. Kan henvende sig til Jens.  

8) Næste møde flyttes til 28. september kl 18.30 hos Birgitte 

 


