
 
 
 

 

 
 

Referat af fælles MR-møde 

for Sønderholm og Frejlev menighedsråd 

tirsdag den 8. maj 2018 kl. 17.00 – 19.30 

i Frejlev Kirkecenter 
 

Afbud fra: Jørn Mortensen, Betina Larsen og Jørn Skøtt Andersen 
 
Dagsorden for fællesmødet  
 
1. Velkomst ved formændene 
 
2. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde 
 Referat godkendt. 
 
 Indsættelse af pkt. 11. 
 Nyt fra Seniorerne Sønderholm Frejlev 
 
3. Nyt fra Frejlev MR 
 Budget 2019 
 Pt. overskud på ca. 70.000,- kr. men vi mangler at sætte ønsker ind. 
 
 PØM orienterede om vores visioner.  

 Vi ikke har kunnet nå at snakke om målsætningerne på vores ordinære møder. Vi holder 
derfor et møde i Frejlev den 15. maj 2018.  

 
 SF spurgte om, hvornår vi vil inddrage personalet. Det sker, når vi er færdige med 

målsætningerne, og skal til at lave handlingsplaner. 
 
 Ønske fra Margit om køb af trådløst headset mikrofon til vore flytbare mixer og højtalesæt. 

Pris i alt 2.620,- kr. 
 Godkendt. Fordelingsnøgle. 
 
 PØM fortalte, at vi har lavet en aftale om kalkning af kirken de næste 5 år. Det har givet en 

rabat på 10 %. 
 
  



 
 
 

 

 
4.  Nyt fra Sønderholm MR 
 Orientering om regnskabsfører 
 
 Stillingen har været slået op. Det er 8 ansøgere til stillingen. 
 
 Budgettet bliver i lighed med budget for 2018.  
 
 Der er valgt en kirkegårdsarkitekt – Hanne Lynge. Der holdes møde den 31. maj 2018 om 

planlægningen for kirken. 
  
 Både kirke og sognegård har lidt under vinteren, så der er nok at gå i gang med. 
 
5. Nyt fra kontaktpersoner 
 Der er lavet ny aftale med Tove Nielsen i forbindelse med, at antallet af sognemedlemmer 

er steget. Toves tid er sat op med to timer. Arbejdstiden gælder fra 1. januar 2018. 
 
 Eventuelt nye åbningstider på kirkekontoret 
 SF fortalte om arbejdsgangen og mener, ikke at det er nødvendigt, da det meste sker over 

nettet. 
 
 Kontaktpersonerne tager en snak med Tove og har fuldmagt til at lave aftalen med Tove. 
 
 HBa og EH holder møde med kirkesangerne om forskellige ting. Samtidig holdes der MUS-

samtaler. 
 
6. Nyt fra kassererne 
 Forslag til mødedatoer 2. halvår 2018 
  
 Datoerne blev gennemgået og der var lidt ændringer. Ny liste sendes ud sammen med 

referatet. 
 
7. Nyt fra præsterne 
 Gudstjenesteliste august – december 2018 (se mail fra SF sendt 1. maj 2018) 
 
 Forslag om løvfaldsfest i stedet for høstgudstjeneste eller evt. andet. 
 
 SF fortalte om løvfaldsfest i Sønderholm for 6 år siden. 
 
 Familiegudstjeneste den 23. december  2018. 
 
 Seniorgudstjeneste peppes op. 
 
 Julekoncert i stedet for julemusikgudstjeneste. 
 



 
 
 

 

 
 Fyraftensgudstjeneste i januar / februar / marts.på en hverdagsaften. En gudstjeneste om søndagen 

i den ene kirke og fyraften i den anden kirke. 
 
 I forbindelse med konfirmationen må der ikke være heste på kirkegården. Det er en gravplads. 
 
 SF skal undervise på Løgumkloster i konfirmandlejre. Det vil påvirke konfirmationsundervisningen i 

næste sæson. 
 
 Aktivitetsudvalget tager emnet op. 
 
 Ny kopimaskine – er der noget nyt? 
 Der er ikke noget nyt. 
 
 Beslutning om nye kopimaskiner tages på næste fællesmøde i september 2018. 
 
 

8. Nyt fra præstegårdsudvalget 
 Syn på præstegården.  
 
 Renovering af gæstetoilet. Vores sædvanlige VVS-mand var med, så vi kan få et overslag. 

Nyt møbel til vask, nyt spejl og nyt loft med ny belysning. 
 
 Nyt spejl på det store toilet. 
 
 Armatur i køkkenet er utæt. SF ønsker et kombineret armatur med cooker. 
 
 Der skal holdes møde i præstegårdsudvalget, hvor tilbud på ovennævnte skal gennemgås. 
 
 Vinduerne bliver skiftet fra mandag den 13. maj 2018.  
 
 Evt. en ”indhegning” til affaldsspandene. 
 
 Præstegårdsudvalget får fuldmagt til at beslutte, om ovennævnte kan ordnes. 
 
 
9. Nyt fra aktivitetsudvalget 
 Arrangementer i efteråret 2018 
 
 Pigekoret har 25 års jubilæum, og det bliver fejret med et arrangement. 
 
 Margit har også 25 års jubilæum. EH og HBa tager sig af det. 
 
 Der er lavet en syng med aften den 9. oktober 2018 i Frejlev. 
 



 
 
 

 

 
10. Nyt fra personalerepræsentanter 
 Intet 
 
11. Nyt fra Seniorerne i Sønderholm/Frejlev 
 Arrangementer i sognegården  
 
 Lola arrangement 26. september 2018. Samme dag har Seniorerne et arrangement. 

Seniorerne hjælper til med at gøre klar til om aftenen. 
 
12. Eventuelt 
   
 
Slut kl. 18.30. 
 
 
  Referent: 
 
  Ruth Christensen 
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