
Referat fra menighedsrådsmøde 
torsdag den 21. juni kl. 18.30 

Oksbøl sogn  
mødet foregår i konfirmandstuen. 

  
 

1) Meddelelser fra formanden. 
 
a) Karin har afleveret hilsen til Oskar Lund, som tak for tiden i menighedsrådet. 
b) Der har været afholdt møde mellem de 5 nordalsiske menighedsråd. Der blev drøftet 

samarbejde med kirkegårdene, menighedsrådet godkender ’’bytte, bytte modellen’’. 
Birgitte giver Jacob besked. – Kirkestafetten har været en succes, ny omgang i 2019, 
hvor det omhandler kirkegårdene. Oksbøl starter i april 2019. - Samarbejde om 
højskoler og kirkekoncerter, lade organisterne samarbejde om koncert arrangementer, 
Birgitte tager en snak med Stine M.  

c) Formanden skriver til provstiet vedr. lindetræerne, at menighedsrådet ikke tager 
ansvaret for de resterende lindetræer, i tilfælde af de falder i blæst. Foreslår at de 
fældes snarest. 

  
 
2) Meddelelser fra Sognepræsten. 
 

a) Den nye præsts ordination og indsættelse: ---- 
b) Høstgudstjenestearrangementet 23. september: kl. 16 og efterfølgende spisning på 

Friskolen. Skolen er booket. Stine kontakter jagthornsblæserne og Syngkoret. Karin 
kontakter landmændene og aftaler et møde i juli for planlægning af høstgudstjenesten.  

c) Markeringen af 11.11. (kl. 11.) - 1. verdenskrigs afslutning: Udstilling i konfirmandstuen og 
kaffe og kage, lægge krans ved mindetavle i våbenhus. Ole Andersen laver oplæg til Sogne-
Nyt. 

d) Højskole i de fem nordalsiske sogne (der er et forslag fra præsterne i Egen & Havnbjerg): 
Heidi går videre med det til de andre nordalsiske præster. 

  
 
3) Meddelelser fra kirkeværgen. 
 

a) Plan for begravelsespladser nord og syd for kirken: Gravsteder syd for kirken måles op og 
tegnes ind på kirkegårdskortet. Der er blevet målt op på nordsiden til urnegravsteder og 8 
kistepladser i plæne med plade. 

b) Parkeringspladsen ved præstegårdsskoven: Naturstyrelsen rykket for svar. 
c) Regnvandsledning gennem skoven: Fået tilbud på gennemboring af rørledningen. 
d) Lindetræerne. Bevilling af anlægsmidler til budget 2019? vi afventer provstiudvalgets 

behandling d. 26.6.2018 
e) Opdatering af kirkegårdskortet. Hvor langt er vi? Kirkegårdskortet sendes til opdatering 

efter de nye gravpladser er tegnet ind.  
f) Stien gennem præstegårdsskoven. Hvor langt er vi?: Træer er mærket op som skal fældes. 

Træerne skal fældes senest 1. september. 
g) Gravstenskontrol, opretstående gravsten over 60 cm høje skal testes om der er fare for at 

de kan vælte. Jens og Jytte tjekker gravstenene 
 



 
4) Meddelelser fra kontaktpersonen. 

a) Silas stoppet i praktik. 
b) Kørsel med benzin, Jytte må godt køre med benzin, det skal sikres når hun kører med det. 
c) BIF blev glade for gaven til jubilæum. 

 
 
 
5) Meddelelser fra kassereren. 
 

a) Aktuel økonomi: Bogføring er ikke opdateret, bankudskrift fremlagt. 
b) Dækning af “alm.” udgifter vedrørende uventet præstskifte er bevilget af 5% midlerne: 

Bliver dækket. 
c) Ansøgning sendt til provstiet om dækning af udgifter til ny overflade-vand-ledning fra 

kirkegården gennem skoven. Godt 45.000 kr. Afventer provstiudv.møde d. 26.6.2018:  
d) Istandsættelse af præstegården (malerarb. + smårep.=ca 20.000 kr.) provstiet er søgt om 

bevilling af beløbet. Vi afventer mødet d. 26.06.2018: Der skal søges særskilt. 
e) Fældning af 8 lindetræer: beløb på 30.000 kr. er modtaget fra provstiet: beløbet er 

beviliget. 
 
6) Sogne-Nyt – hjemmesiden. 
 

a) Sogne-Nyt deadline 14.8., udkommer ca. 1.9. (Næste nummer udkommer i dec., deadline 
6.11.): Hvem skal tage sig af at skrive indlæg til Sogne-Nyt? Gudstjenestelister sørger 
præsterne for. 
 

b) ( Heidi ) Deadline for sognenyt er godt nok først den 14. August, men jeg tænker, det er 
godt, hvis vi får talt om, hvad vi skal have med i det kommende blad allerede nu før 
sommerferien - og så kan forskellige i rådet arbejde på det, når det passer ind i 
sommerferieplanerne. 

 
7) Ny sognepræst. 
 

a) Vores ny præst’s ordination d. 21. august: Haderslev domkirke 
b) Præsteindsættelse den 9. september. Kirkekaffe? Annoncering?: indsættelse i Nordborg kl. 

11.00 og Oksbøl kl. 14.00 Kaffebord på Nørherredhus. Karin bestiller til ca. 100 personer. 
Birgitte kontakter avisen vedr. annonce. 

 
 
6)  Aktivitetsudvalget. 
 

a) Evaluering af Grundlovsmødet - Andet?: Et godt og hyggeligt møde. Gentages i 2019. 
b) Udflugten til Svendborg: evaluering: God tur. 2019, tur til Schackenborg. 

 
 
8) forslag til kommende menighedsrådsmøde. 
 

a) 1.august 18.30 
b) 5.september 



c) 3. eller 10. oktober ? 
d) 14.november 

 
 
7) Evt. 
 

a) Lave et informations møde, hvor provsten informerer om præsterne og 
pastoratsammenlægningen, mødet holdes evt. på Nørherredhus. Provsten skal have en 
dato, uge 43 evt. torsdag den 25. oktober. 
 

b) Tak fra Egon Eriksen for fødselsdagshilsen. 
 

c) Konfirmandindskrivning den 26. august kl. 14.00 i Oksbøl kirke 
 

d) Næste møde: 1. august kl. 18.30 
 
 
 
 
Oksbøl den 21. juni 2018 
Referent Claus-Jørn Hjelm 


