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Afbud fra Sophie-Lønne, sygemeldt 

 

1) Meddelelser fra formanden 

1a) Syn aftales til 20 febr. kl 10 med lille frokost bagefter. 

1b) Sophie-Lønne starter på deltid fra sidst i januar. Konfirmandundervisningen 

varetages af vores præstevikar Karsten Nissen og Steen Jørgensen, som ikke er teolog. 

Vi skal betale løn til Steen Jørgensen. 

1c) Vi aftaler det praktiske ang Fastelavn. Tilmeldinger v/ Anne Marie. 

2) Orientering fra præsterne. 

2a) Gudstjeneste (kort andagt) med vandring i skoven og medbragt kaffe og kage 

bagefter: 

Søndag d. 14. maj kl 13.30. Claus-Jørn skal spørges om han vil være en af guiderne på 

gåturen. 

2b) Store Bededag markeres i år i Oksbøl med hveder ved kirkekaffen, med tilmelding 

til Anne Marie, fællesgudstjeneste for Oksbøl og Nordborg. Datoen er 5. maj kl 10.  

2c) Vi drøfter mødet med vores biskop 25.1, som handler om gudstjenestefrekvens i 

Oksbøl sogn. 

3) Orientering fra kirkeværgen. 

3a) Vi drøfter temperaturen i kirken. Tp er sat lidt yderligere ned i dec. Måned. Det 

har givet en besparelse. 

3b) Vi indkøber LEDpærer til alle lysekroner. 

3c) Placering af rustvognen. Forslag: at rustvognen bakkes op til præsteværelset og 

kører forlæns ud med kisten ned forbi kapellet og ud langs præstegårdshaven forbi 

den gamle graverbolig. 

3d) Jens vil justere varmen i konfirmandstuen. Det virker ofte koldt. 

4) Orientering fra kontaktpersonen. Vi mangler ansættelsesbevis og samarbejdsaftale 

vedrørende vores nye kirkesanger fra Nordborg. Det skal efterlyses. 

4a) Aktivitetsudvalgets sammensætning og beføjelser drøftes. 

4b) Evt ny praktikant på kirkegården. Møde på torsdag. 

4c) Revision af organistens arbejdsbeskrivelse. Enkelte rettelser til den oprindelige 

arbejdsbeskrivelse. 

5) Orientering fra kassereren. Aktuel økonomi. 

6) Kirkestafetten, som planlægges af De 5 sogne kunne deltage i 14. maj andagten med 

kirkevandring. Sommermødet ønsker vi udsat til næste år. 

7) Vi laver et forsøg med løgplanter og stauder startende i efteråret i det store gravsted 

ved døren til præsteværelset. 

8) Udflugt planlægges til tirsdag 8. august, til Årø med sejltur fra Haderslev.  

9) Aktivitetsudvalget. 

Vi gennemgår de kommende onsdagsmøder. Foråret er planlagt.  

Sommerfest i præstegårdshaven 14. juni. 

Koncert til efteråret : Rikke Thomsen, pris 20.000 kr.  

10) 21. februar kl 8.30. Syn mandag d. 20 febr. . Jens aftaler med Urban. 

11) Evt. 

 

 

 


