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Referat af møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd  

Torsdag d. 18. august 2022 kl. 17.00-20.30 i Frejlev 
 
Til stede: Peter Stoffersen, Povl Thomsen, Jens Pedersen, Gerda Buus Larsen, Peter Asboe-Hermansen, 

Karen Eskesen, Annee Bonde, Rikke Sommer Eriksen, Mads Sølver Pedersen, Lotte Lyngby, Arne Jørgen 

Fæø (tilstede under første punkt). 

Fraværende: Helle Bang, Leif Jensen, Jørn Skøtt Andersen. 
 
Godkendelse af dagsorden 

• Dagsordenen er godkendt 
Til drøftelse 

• Drøftelse af fremtidsplaner for pastoratets kor. Orientering v/ Arne Jørgen Fæø (bilag 1).  

o Det besluttes, at pigekoret og kirkekoret fusioneres indtil videre. Desuden oprettes et 

sognekor for voksne, med forventet opstart så hurtigt som muligt.  

• Anmodning fra Leif Jensen om udmeldelse af menighedsrådet (bilag 6). 

o Det besluttes at imødekomme Leif Jensens anmodning om at udtræde af 

menighedsrådet. 1. suppleanten for Sønderholm indkaldes i hans sted.  

Jens Pedersen vælges som kirkeværge for Sønderholm Kirke.  

• I Sønderholm har et lokalt par forespurgt om reservation af et urnegravsted, fordi den ene er 

uhelbredeligt syg. Lige nu er der kun 4 ledige urnegravsteder, så vi skal tage stilling til, om vi vil 

reservere en af de pladser til dem uden at vide, hvornår det er aktuelt, at de skal bruge det. 

Annee håber at kunne lave flere urnegravsteder klar i løbet af efteråret. 

o En overordnet politik på området vil blive fastlagt på Kirke- og Kirkegårdsudvalgets 

næste møde.   

• Henvendelse fra sundhedsplejen vedr. brug af Frejlev Kirkecenter til afholdelse af ”Hånd om 

Barnet” (bilag 2). 

o Det vurderes, at der ikke er ledig kapacitet nok i Frejlev Kirkecenter, men at vi kan 

tilbyde plads i Sognegården i Sønderholm i stedet for.  

 

Til orientering: 

• Nyt fra formanden 

o Dokumentationen på udskiftning af taget på Sønderholm Sognegård er placeret i 

Sønderholm Sognegård.  

o Orgeludvidelsen i Sønderholm Kirke forventes igangsat i uge 44 og helt afsluttet fredag 
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d. 25. nov. Gudstjenester bliver ikke berørt af arbejdet.  

o Konsulentbesøg i Sønderholm Kirke d. 19. september er bestilt men ikke bekræftet.  

o ”Kunst til Byen” vil gerne lave skiftende kunstudstillinger i Sønderholm Sognegård, og 

det besluttes at imødekomme denne forespørgsel.  

• Kirkekaffeliste 

o Intet at referere 

• Nyt fra præsterne 

o Intet at referere 

• Nyt fra medarbejderrepræsentanten  

o Intet at referere 

• Kirkecenter/sognegård 

o Der er indhentet tilbud på håndværkerrengøring af Sønderholm Sognegård, og dette vil 

blive udført snarest. 

o Stolesæderne i konfirmandstue og mødelokale er udskiftet   

• Nyt fra kassereren 

o Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport for andet halvår 2022 og underskrift 
heraf (formand og kasserer). 

▪ Kvartalsrapporten er godkendt.  
o Orientering om formalia vedrørende Spar Nord (Gurli s kigge-adgang). 

o Stiftslånet til udskiftning af taget på Sønderholm Sognegård er udbetalt. 

o Det besluttes at sende en kommentar til referatet fra provstiudvalgsmødet d. 16. juni. 

• Nyt fra kontaktpersonen 

o Intet at referere. 

• Nyt fra kirkeværgerne 

o Status på indvendig renovering af Frejlev Kirke. 

▪ Orientering fra kirkeværge og formand.   

o Tilbud på udskiftning af 2 vinduer ved indgangspartiet i Frejlev kirkecenter (bilag 3). 

▪ Sagen vil blive behandlet i Økonomiudvalget.  

o Gelænder ved trappe til Frejlev Kirkecenter (bilag 4). 

▪ Det besluttes at arbejdet igangsættes i efteråret. 

o Hovedlågen til Frejlev Kirkegård hænger. Leverandøren justerer lågen.  

o Tilbud på renovering af kamtakker på Sønderholm Kirke (bilag 5). 

▪ Sagen vil blive behandlet i økonomiudvalget. Materialer vil blive bestilt snarest.  
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• Nyt fra udvalgene 

o Intet at referere 

• Set og sket 

o Intet at referere 

• Eventuelt 

o Intet at referere 

Godkendelse af mødereferat  

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   
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Navn Dato Underskrift 

Lotte Lyngby   

Jørn Skøtt Andersen   

 

 


