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Torsted Sogns Menighedsråd.
Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag d. 5. januar 2021 kl. 20.00 – 22.00
i Sognehuset, Ørnstrupvej 23

Fraværende: Filip Møller

Mødet blev afholdt som virtuelt møde.
Punkter markeret med B = beslutningspunkt, O = orienteringspunkt og D = drøftes
1. Velkomst.
v/Thomas Jørgensen.
2.

Godkendelse af dagsorden. (B)
v/ Thomas Jørgensen.

Godkendt

3.

Godkendelse af referat fra det konstituerende møde
19.11.2020. (B)
v/Thomas Jørgensen.

Godkendt

4.

Alt mellem himmel og jord – med kirkeværgen. (O)
v/Ole Højbjerg.

Østerhåb Kirke:

Gennemgang af vigtige sager.

•

Parkeringsplads udvidet

•

Lamper rengjort

•

Vand, ekstraregning på 50.000.-

•

Solfilter i sydvinduet

•

Orientering om naturkirkegården

Sognehuset:
•

Fjernvarme

•

Indrettet præstekontor i sydsiden

•

Rådskade i lanternerne i
konfirmandlokalerne

Torsted Kirke
•

Forberedt indvendig renovering til
provstesyn i 2021.

•

Udbedring efter skimmelsvamp i
orglet

Torsted Kirkegård

5.

Mødekalender 2021. (B)
v/Thomas Jørgensen (Søren Gellert)

•

Beskæring af træerne

•

Afd. A udskiftning af hække.

•

Stendiger.

Revideret og vedtaget.

Medsendt.
6.

Valg af stedfortræder for kontaktperson. (B)
v/Thomas Jørgensen

Forslag:
Christian Hougaard
Vedtaget

7.

Valg af sikkerhedsrepræsentant. (B)
v/Thomas Jørgensen

Punktet udsættes til næste møde.
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8.

Gennemgang af rettelser til Forretningsorden og
vedtægter. (B)
v/Thomas Jørgensen.

Godkendt.

Udkast baseret på forrige funktionsperiode.
Fremsendt.
9.

Valg til udvalg i funktionsperioden. (B)
v/Thomas Jørgensen.
1. Ansættelsesudvalg.
2. Aktivitetsudvalg:
a. Sogneaftner
b. Aktivitetsdag
c. Pilgrimsvandring
d. Mandemonopolet
e. Andet?
3. Koncertudvalg.
4. Kommunikationsudvalg.
Det bør tilstræbes, at udvalgene består af såvel
erfarne som nye medlemmer og evt. frivillige fra
sognet.

10. Fællesspisning i sognehuset (D)
v/ Thomas Jørgensen
Skal vi fortsætte med at lave fællesspisning for
menigheden i sognehuset?
Hvordan kan det arrangeres, tanker og idéer?

Ad. 1. Ansættelsesudvalg:
Valgt: Kontaktperson Anne Gitte Kammersgaard,
Bente Johansen, Sara Klaris Huulgaard.
Ad. 2. Aktivitetsudvalg:
Valgt: Turið Anja Haagensen, Susanne
Kongerslev Jakobsen, Karl Johan Simonsen,
Majken van den Handel Vestergaard, Sara Klaris
Huulgaard, Jørn Anders Yde Møller, Birgitte
Lykke Rasmussen
Ad. 3. Koncertudvalg:
Valgt: Majken van den Handel Vestergaard, Sara
Klaris Huulgaard,
Ad. 4. Kommunikationsudvalg
Christian Hougaard, Kim Clemmensen, Thomas
Jørgensen, Karl Johan Simonsen, kordegn.

Orientering. Punktet tages op på et senere
menighedsrådsmøde.
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11. Ønsker til funktionsperiodens mål: (D)
v/Thomas Jørgensen.

Punktet udsættes til et tidspunkt, hvor et fysisk
møde kan finde sted.

Hvad skal vi nå i løbet af de næste 4 år?
Sognets målsætning og visioner.
Større anlægsarbejder.
Andet.
Skal vi holde en visionsdag i marts eller?
Nuværende vision:
•

Torsted sogn ønsker at styrke det
kirkelige liv, så kirkens arbejde dækker
bredt i alle livets faser, ved

•

at være en åben og imødekommende
kirke,

•

at være inviterende, ligeværdige, og
relevante med en faglighed og
ordentlighed, der når ud til mennesker i
hele sognet,

•

at skabe relationer i sognet og spille
sammen med de øvrige organisationer
og institutioner samt enkeltpersoner i
området,

•

at tage hinanden alvorligt og samarbejde
omkring sognets kirkeliv,

•

at fokusere på et godt arbejdsmiljø og
sikre gode fysiske rammer for arbejdet.

12. Udlån af sognehuset til Løgumkloster
kirkemusikskole (O)
v/ Thomas Jørgensen
Løgumkloster kirkemusikskole har forespurgt om
de må låne sognehuset i forbindelse
medkursusdage i korledelse, 4 fredage fra kl. ca.
10-16.
Det vil være en gruppe på over 12 personer.
Vi har takket nej denne gang.
1. De optager plads på parkeringspladsen,
som gør at vi ikke kan lægge bisættelser
de dage. Det gør vi ellers ofte om
fredagen.
2. De larmer, så det bliver vanskeligt at
lægge øvrig mødeaktivitet på de dage.
3. De skal bruge begge konfirmandlokaler.
Disse lokaler, køkkenet og toiletterne er
låst for brug resten af weekenden indtil
de kan blive gjort rent.

Orientering.
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13. Udlån af Østerhåb kirke til vielse (B)
v/Thomas Jørgensen

Menighedsrådet takker nej til forespørgslen.

Vi har modtaget en forespørgsel om lån af kirken.
Det drejer sig om et par, der ikke er medlem af
folkekirken, men af pinsekirken (dvs. en præst fra
det pågældende trossamfund skal komme).
Bruden har ingen tilknytning til sognet.
Gommen har boet i Horsensområdet, men ikke i
Torsted Sogn.
Biskoppen ville skulle godkende udlånet.
14. Honorar nye satser: (O)
v/Thomas Jørgensen

Orientering.

Provstiet har på møde den 20. november 2020
fastsat beløb som følgende:
Formand – 26.000 kr.
Kontaktperson – 26.000 kr.
Kirkeværge – 10.000 kr.
Kasserer – 12.500 kr.
15. Kursus for nye menighedsrådsmedlemmer den 23.
januar 2021 kl. 9.00-14.30 i Torsted Sognehus. (O)
v/Thomas Jørgensen

Mødet er aflyst og udsat.

Tilmeldingsfrist 11. januar 2021 til
kordegnekontoret.
16. Nyt fra præsterne
Præsterne vil indstille til at søge om at aflyse de
ordinære gudstjenester 10. og 17. januar.
Kirkelige handlinger fortsat uden fællessang.
Max 45 personer i Østerhåb Kirke og 27 i Torsted
Kirke gældende fra 06.01.2021.

Godkendt.
Godkendt.
Godkendt.

17. Næste møde

09.02.2021

18. Eventuelt

Intet.

Anne Gitte Kammersgaard

Bente Winther Johansen

Birgitte Lykke Rasmussen

Christian Hougaard

Filip Møller

Jørn Anders Yde Møller
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Karl Johan Simonsen

Majken van den Handel
Vestergaard

Ole Højbjerg

Susanne Kongerslev Jakobsen

Sven Nielsen

Thomas Jørgensen

Turið Anja Haagensen

Kim Clemmensen

Sara Klaris Huulgaard

Anne Kobberø

