
Menighedsrådsmøde 

Nordborg Kirke 
Dato: Den 16. februar 2022 kl. 9.00 

Deltagere: Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Eva Sarsgaard, Jette Andersen Thomsen, Børge Movild, Inger Andersen, 
Karl Ejner Pedersen, Børge Zanchetta 

Afbud: Sophie-Lønne Reil Hundebøll, Harry Andersen, Heidi Sørensen Freund, Stine Möglich Mathiasen 

Gæst: 

Sang: 255, Sneflokke kommer vrimlende 

DAGSORDEN BESLUTNINGSPROTOKOL 
Punkt 0: Siden sidst  
Punkt 1: Der er fra provstiet varslet konsulentrunde, 
hvor vi kan tilkendegive, om vi vurderer at have 
behov for besøg. Vi skal melde tilbage inden marts. 

Kirke- og kirkegårdsudvalget bestiller konsulentbistand i 
forbindelse med mandskabsbygningen og forespørger om 
overdækning af nordsiden af samme. 

Punkt 2: Samarbejde mellem kirkegårdene i de 5 
sogne, når en ”spids” situation opstår. Det indstilles, 
at vi indgår i aftale, udfærdiget af Lysemose, hvor 
”udetjeneste” noteres og gengældes. Vores 
personale er interesseret i samarbejdet. 

Indstillingen er godkendt. 

Punkt 3: Nordborg Sogn er vært på vegne af De 5 
sogne den 31.3 kl. 19 i Sognegården, når der 
fortælles om ”Den kirkelige genforening” af 
foredragsholder. Kommunen har støttet med et 
beløb. Nordborg får en mindre udgift i fordeling med 

Invitation udgår til alle i de 5 sogne. 



de øvrige 4. Hvem tager ansvar for forberedelse 
forud? Oprydning er der hjælp til fra de 4. 
Punkt 4: Nyt fra sognepræsterne Intet at bemærke. 
Punkt 5: Haderslev Stift efterlyser billede og tekst til 
en folder om Nordborg Kirke. Teksten omhandler 
kirken i 500 ord. Hvem tager opgaven? Frist for 
arbejdet er i marts. 

Børge Zanchetta udformer tekst og henter billeder. Børge Movild 
modtager tekst og billeder, godkender og videresender til stiftet. 

Punkt 6: I referat fra de 5 sogne efterlyses 
repræsentant fra Nordborg, som vil være med til at 
arbejde med ”en pilgrimssti” mellem de 5 kirker på 
Nordals. 

Karl Ejnar deltager fra Nordborg i arbejdet.  

Punkt 7: tilmelding til provstens annoncerede 
heldagsmøde for alle menighedsråd i provstiet den 5. 
marts. Samlet tilbagemelding! 

Samlet tilmelding ved Lisbeth. 

Punkt 8: Besøg fra nationalmuseet 2.2. (Per) Vi afventer rapport fra besøget før vi går videre med sagen, 
forventeligt den 16. marts 2022. 

Punkt 9: Evt. Da Morten Hørlyck p.g.a. travlhed har opsagt samarbejdet om 
kalkning af kirken i 2023, kontakter Per arkitektfirmaet ”Linjen” i 
Horsens for overtagelse af arbejdet. 
Ny Egholm maskine bevilliget af maskinpuljen. 
Bygningssyn den 28. marts 2022 kl. 10.00, bygningssagkyndig 
Bjarke Fynsk deltager. 

Referent: Annette Lorenzen 

 

 

 



UNDERSKRIFTER: 

Per Østergaard    Lisbeth Simonsen 

Inger Andersen    Eva Sarsgaard 
    
Børge Movild    Karl Ejner Pedersen 

                         Jette Andersen Thomsen 

 


