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Referat af møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd  

Onsdag d. 15. september 2021 kl. 17.00-20 i Frejlev 
 

Til stede: Peter Stoffersen, Mads Sølver Pedersen, Povl Thomsen, Jens Pedersen, Leif Jensen, Helle 

Bang, Gerda Buus Larsen, Rikke Sommer Eriksen, Jørn Skøtt Andersen, Peter Asboe-Hermansen, Karen 

Eskesen, Annee Bonde. 

Fraværende: Lotte Lyngby 
 
Kl. 17:00 Velkommen 

• Godkendelse af dagsorden 

 

Til drøftelse: 

• Indkøb af den nye højskolesangbog med eller uden tryk (se bilag).  

o Det besluttes at indkøbe højskolesangbøger uden tryk hos Nibe Bog og Idé til 

tilbudsprisen på 40.549,60kr.  

• Renovering af Frejlev Kirke i 2023: Kirken skal være lukket i 3-4 måneder, og det skal besluttes, 

hvornår det skal være.  

o Det besluttes, at arbejdet skal påbegyndes pr. 1/1-2023 og afsluttes gerne inden påske.   

• Skal kirkeklokkerne i Frejlev fortsat slå timeslag om natten? 

o Det besluttes at bibeholde timeslagene om natten 

• Tilføjelse til forretningsordenen om beslutninger mellem møder. 

o Det besluttes, at der ikke skal laves tilføjelser til forretningsordenen.  

• Hvad skal vi give støtte til i lokalsamfundet – generel diskussion. 

o Det besluttes, at økonomisk støtte fremover kan gives til projekter, som har en kirkelig 

relevans efter individuel ansøgning og vurdering.  

 

Kl. 18:30 Middag 

 

Kl. 19:15 Vi fortsætter mødet 

Til orientering: 

• Nyt fra formanden  

o Der er afholdt bestyrelsesmøde i Regnskabsfunktionen i Vestre Provsti med 

konstituering. 
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o Kunst i Byen har ansøgt om tilladelse til at opstille en info-tavle ved Kirkediget ved 

Sønderholm Kirke. Ansøgningen er godkendt.  

o  WeShelter har fremsendt en ansøgning om at der indsamles til dem i forbindelse med 

årets høstgudstjenester. WeShelter er ikke på listen over organisationer/formål, som vi 

støtter, så anmodningen afvises. Det besluttes, at revidere listen på næste møde.  

o Årets menighedsmøde afholdes i forbindelse med høstgudstjeneste i Sønderholm d. 26. 

september kl. 11.  

• Nyt fra præsterne 

o Der skal bruges to ekstra frivillige til Halloween gudstjeneste i Sønderholm d. 4. 

november kl. 17. Tilmelding til Annelise Søndengaard 

o Tidligere års tidspunkter for julegudstjenesterne og nytårsgudstjenesterne fastholdes. 

o D. 13. marts indsamles til Folkekirkens Nødhjælp.  

o Evaluering af konfirmationer:  

▪ Fremover kan de frivillige hjælpere anrette forplejning til personalet, hvis der er 

indkøbt og dækket op i forvejen 

▪ I Frejlev fungerer det godt at fotografere konfirmanderne i kirkecenteret i stedet 

for i kirken. 

o Rågebestanden i præstegårdshaven er stadig problematisk.   

• Nyt fra medarbejderrepræsentanten  

o Der er kommet ny vejledning om medarbejderrepræsentantens rolle. Den kan findes på 

internettet. 

o Indtil december er der en virksomhedspraktikant tilknyttet kirkegården i Sønderholm. 

• Kirkecenter/sognegård 

o Er der stole/borde nok i Frejlev Kirkecenter? Der skulle være plads til 170 personer i 

lokalerne. 

▪ Der er 135 stole. Punktet bliver behandlet på næste møde.  

• Nyt fra kassereren 

o Fremlæggelse og godkendelse af det endelige drifts- og anlægsbudget for 2022 

▪ Punktet behandles på næste møde.  

o Kort orientering fra budgetsamrådet afholdt d. 7. september 

▪ De penge, der er ansøgt om, er bevilget. Dog bliver penge til taget på 

Sønderholm Sognegård bevilget som et lån.  

• Nyt fra kontaktpersonen 
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o Intet at referere 

• Nyt fra kirkeværgerne 

o Formøde med arkitektfirma med henblik på projektudbud vedrørende udskiftning af tag 

på Sønderholm Sognegård er afholdt.  

o Alle opgaver i både Frejlev og Sønderholm i henhold til prioriteringslisten er igangsat 

eller udført.  

o Renovering af nordfacaden på den gamle del af Sønderholm Sognegård er pt. 70 % 

udført.  

• Nyt fra udvalgene 

o Orientering fra aktivitetsudvalget 

▪ Efterårets arrangementer er planlagt og er gratis pga. aflyste arrangementer 

under corona-tiden. Serveringen under efterårets arrangementer er ligeledes 

gratis.  

▪ Der er bispevielse d. 12.-12.  

▪ Forårets arrangementer er delvist fastlagt.  

o Orientering fra Kirke- og kirkegårdsudvalget 

▪ Det besluttes, at hækklipning på Sønderholm Kirkegård skal varetages af en 

ekstern leverandør i år. 

▪ Montering af mikrofon i Sønderholm Kirke, så bedeslag kan høres inde i kirken, 

udsættes indtil videre, fordi det ikke umiddelbart kan inkorporeres i det 

nuværende anlæg.  

▪ Det er besluttet, at der vælges en ny formand for udvalget.  

o Præstegårdsudvalg  

▪ Det er tidligere besluttet at opføre nye betontrapper ved præstegården, men 

præsten gør indsigelse mod den vedtagne beslutning. Udførelsen er derfor sat i 

bero, og sagen sendes tilbage til udvalget.   

• Set & Sket 

o Åbning af Frejlevs nye portal på Kirkens jord. 

▪ Arrangementet er afholdt og projektet evalueres om et år.   

• Eventuelt 

o Der har været afholdt årsmøde med konstituering af Frejlev Samråd. 

o D. 24. september kl .10.15 er der landemodegudstjeneste i Budolfi Kirke.  

o Der er afholdt orienterende møde om valg til provstiudvalget.  
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• Godkendelse af mødereferat  

 
Kl. 20:00 Forventet afslutning 

 
Formand for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd 

Peter Stoffersen 

 

Ved underskrift godkendes referatet 

Navn Dato Underskrift 

Peter Stoffersen   

Mads Sølver Pedersen   

Povl Thomsen   

Jens Pedersen   

Leif Jensen   

Helle Bang   

Karen Eskesen   

Gerda Buus Larsen   

Peter Asboe-Hermansen   

Rikke Sommer Eriksen   

Lotte Lyngby - - 

Jørn Skøtt Andersen   
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