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Referat for møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd  

Onsdag d. 8. december 2021 kl. 17.00-20 i Sønderholm 
 

Til stede: Peter Stoffersen, Povl Thomsen, Jens Pedersen, Leif Jensen, Helle Bang, Gerda Buus Larsen, 

Peter Asboe-Hermansen, Karen Eskesen, Annee Bonde, Jørn Skøtt Andersen. 

Fraværende: Rikke Sommer Eriksen, Mads Sølver Pedersen, Lotte Lyngby. 
 

• Godkendelse af dagsorden 

o Dagsordenen blev godkendt 

 

Til drøftelse: 

• Corona-forholdsregler  

Det besluttes at reservere d. 15. dec 2021 kl. 17 til et ekstraordinært møde, hvis der er behov 

for at tage stilling til nye restriktioner. Mødet indkaldes af formanden.  

o Der bliver brug for ekstra hjælp til julekoncert og julegudstjenester, fordi kirketjeneren 

ikke både kan tjekke coronapas i døren og samtidig hjælpe folk på plads i kirken. 

o Grænsen på 100 personer er som udgangspunkt eksklusive medvirkende. De 3 

medvirkende kor til julekoncerten udgør ca. 25 personer, så vi bør overveje, om det er 

mest rimeligt at tælle dem med eller ej. 

o Hvordan forholder vi os til skolens julegudstjenester? 

o Skal vi lave tilmeldinger til koncert og julegudstjenester og dermed begrænse antallet til 

max 100 eller tjekke coronapas i døren? 

Det besluttes at tjekke corona-pas i døren.   

o Hvordan forholder vi os til de løbende arrangementer i kirkecenter/sognegård i forhold 

til evt. smittespredning fra børn til ældre? 

 

• Ansøgning fra seniorerne (bilag 1-3) 

o Sønderholm-Frejlev Seniorer har sendt en ansøgning til menighedsrådet. Det besluttes, 

at tilskuddet til seniorerne fremadrettet sættes til 15.000 kr/år for at støtte det kirkelige 

seniorarbejde i sognene.   

 

• Udsåning af urteblanding omkring Frejlev Kirke (bilag 4+5) 
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o Det besluttes at godkende udsåning af urteblanding nord for Frejlev Kirke. Arbejdet er 
foreslået og vil blive udført af By- og Landskabsforvaltningen ved Aalborg Kommune.   

 

• AV udstyr i Frejlev Kirke og Kirkecenter 

o Vi har modtaget tilbud fra Profox på en ny kamera- og mikrofonløsning til kirken (bilag 

6) 

o Vi har modtaget tilbud fra Profox på en trådløs sender/modtager til mikrofon (bilag 7) 

o Det besluttes, at begge projekter igangsættes, og at Kirke- og kirkegårdsudvalget 

arbejder videre med de givne tilbud.  

 

Til orientering: 

• Nyt fra formanden 

o Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 13. marts 2022. Tidligere menighedsrådsmedlem 

Ruth Kristensen er indsamlingsleder for Frejlev og Karen Eskesen er for Sønderholm. 

o Den nye provst for Vestre Provsti vil gerne deltage i et møde til gensidig præsentation. 

Det besluttes at invitere hende til menighedsrådsmøde d. 12. januar eller d. 17. februar, 

2022.   

o I anledning af en jordfordeling har Aalborg Kommune forespurgt, om vi vil afvikle 

jordstykket i Sønderholm Enge. Præstegårdsudvalget behandler forespørgslen og laver 

en indstilling til menighedsrådet.  

• Nyt fra kirkeværgerne 

o Udskiftning af tag på Sønderholm Sognegård: Vi har modtaget udbudsmaterialet, som vil 

blive sendt i udbud efter nytår.  

o Der er knækket grene af et stort træ uden for kirkemuren i Frejlev, og det besluttes, at 

det skal fældes, da det er til fare for omgivelserne.  

o Kirkeværgen følger op på den eksisterende aftale om snerydning ved Frejlev Kirke 

• Nyt fra udvalgene 

o Aktivitetsudvalg: Afskedskoncert for Margit Mühlback fredag d. 25. marts 2022 kl. 17 i 

Sønderholm Kirke med efterfølgende afskedsreception i Sønderholm Sognegård. 

o AMU-udvalget afholder næste møde i januar 2022.  

• Kirkekaffeliste 

o Intet at referere 

• Set og sket 

o Intet at referere 
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• Nyt fra præsterne 

o Julens børnegudstjenester er gået i gang 

o Sønderholm børnehave har aflyst deres julegudstjeneste 

• Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

o Intet at referere  

• Kirkecenter/sognegård 

o Det besluttes at indhente tilbud på udskiftning/opgradering af projektoren i 

konfirmandstuen.  

• Nyt fra kassereren 

o Intet at referere 

• Nyt fra kontaktpersonen 

o Intet at referere 

• Eventuelt 

o Intet at referere 

• Godkendelse af mødereferat  

 
Formand for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd 

Peter Stoffersen 
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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   

 

 


