
REFERAT 

Menighedsrådsmøde 

Tirsdag d.4. Okt. 2022 kl 8.30 

Oksbøl Kirke 

 

Sophie-Lønne er fortsat sygemeldt. 

 

1) Meddelelser fra formanden 

1a) Fælles kirkesanger for Nordborg-Oksbøl er ansat pr 1. nov. Rammetid og rådighedstid er ikke 

aftalt endnu. 

1b) Referat fra De 5 sognes møde i Nordborg. Vi vedtager at støtte projektet kirkestien med 2000 kr, 

som det foreslås. 

1c) Julelys i kirken. Vi tænder lys i kirken fra 17 – 23 i adventstiden. Det koster ca 2 kr pr dag. Vi 

skriver i Sognenyt om vores overvejelser om at spare. Vi forsøger 1. søndag i januar at sætte 

temperaturen ned til 14 gr. For at se, hvordan det virker. I tilfælde af en kold vinter vil vi flytte 

gudstjenester til konfirmandstuen. 

2) Heidi: Alle Helgengudstjenesten er planlagt. Kyndelmissegudstjenesten i starten af februar 

vil vi gerne fortsætte med. 

3) Kirkeværgen: Vi drøfter”Vandrestafet i Haderslev Stifts provstier” som slutter i Oksbøl d. 

20. november. Mette Carlsen har tilbudt at ville stå for en kort andagt som starter kl 11. 

Derefter en vandretur i Oksbøl skov, 2 ruter en kort og en lang. Efter vandreturen kan der 

spises madpakke i konfirmandstuen + kaffe, som vi står for. Denne plan meddeles i 

Sognenyt og sendes til stiftet, + Ugeavisen og Nordborg kirkeblad. 

4) Kontaktpersonen: 

4a) Vores praktikant på kirkegården fortsætter indtil dec. 

4b) Arbejdsbeskrivelsen for vores fælles organist skal rettes til. Anne Marie og Ole beder om et 

møde med Eva og Lisbeth fra Nordborg vedrørende de to arbejdsbeskrivelser. Ligeså for at få en 

aftale om MUSsamtaler og APV fremover. Skal gerne ske i oktober måned. 

5) Meddelelser fra kassereren: 

5a) Vi godkender Revisionsprotokollatet til årsregnskab for 2021. 

5b) Vi godkender det endelige budget 2023: Oksbøl Sogns Menighedsråd, CVR 20230318, Budget 

2023, Endeligt budget afleveret 30-9-2022 kl 11.59. 

5c) Vi drøfter el og besparelser generelt. Vi vil udskifte glødepærer med LED pærer de steder vi 

mangler i alle vore bygninger. 

6) Elisa: 

6a) Jubilæumsgudstjenesten d. 27. november. KL 11 i Oksbøl. Bagefter æbleskiver og kaffe i 

konfirmandstuen. Mulighed for at se den fine granpyntning på kirkegården. 

6b) Kirkens hjemmeside. Elisa tager kontakt til Claus-Jørn når noget skal sættes ind. 

6c) Vi laver sandwich til Gospelkoncerten d. 25. okt..Kaffe serveres. Birgitte og Stine modtager 

tilmeldinger. 

7) Aktivitetsudvalget. Der skal afholdes møde i løbet af oktober. 

8) EVT: 

8a) Vi drøfter julefrokosten for menighedsrådene og de ansatte. Anne Marie og Eva aftaler 

nærmere. 

8b) Julehjælp. Heidi og Elisa ordner det. 

9) Næste møde som aftalt onsdag d. 23. november kl 8.30. 

 


