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15. januar 2021 

Lintrup-Hjerting Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde 

Torsdag d. 21. januar 2021 kl. 16.00.  

Mødet holdes som videomøde i Google Meet 

Der udsendes link til mødet  

Dagsorden 

Deltagere: Afbud fra Lene Poulsen 

1. Corona-situationen 

Med de skærpede corona-restriktioner udvides arealkravet i offentligt tilgængelige lokaler 

m.v. til mindst 7,5 kvm. pr. person ekskl. personale. Desuden anbefales det, at afstanden 

skal være mindst 2 meter mellem hver person. Det betyder, at der pt. max. må være 19 

personer i Lintrup Kirke og 8 personer i Hjerting Kirke. Forsamlingsloftet på max. 5 

personer gælder ikke for gudstjenester, begravelser/bisættelser, dåb o.l. og heller ikke for 

menighedsrådsmøder. Øvrige kirkelige aktiviteter er omfattet af forsamlingsloftet.  

 

Det er således muligt at gennemføre gudstjenester i Lintrup Kirke på max. 30 minutter og 

uden fællessang, da antallet af kirkegængere om søndagen sædvanligvis er noget under 19 

personer.  I Hjerting Kirke er der planlagt gudstjeneste d. 31. januar. Med et loft på 8 

personer i Hjerting Kirke er det et spørgsmål, om den pågældende gudstjeneste skal holdes 

i Hjerting eller flyttes til Lintrup.  

 

Til orientering. Desuden kan der orienteres om andre konsekvenser for kirkelivet.  

Referat: Den planlagte gudstjeneste i Hjerting d. 31. jan. flyttes til Lintrup Kirke. 

Minikonfirmander udsættes til der er en afklaring om, hvornår det kan starte. 

 

2. Ny materielgård ved Lintrup Kirke 

Kirkeministeriet har nu meddelt projektet en dispensation fra fredningen af området, så 

anlæg af materiel plads m.v. og ombygning af graverhuset kan gå i gang. Inden byggeriet 

kan påbegyndes, skal det dog afklares, om Sønderskov Museum ønsker at foretage 

arkæologiske undersøgelser på grunden. Svaret fra Sønderskov Museum afventes.  

 

Til orientering. 
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Referat: Jens Christian Andersen orienterede. Forventningen er at byggeriet bliver dyrere 

end først budgetteret. 

 

3. AV-udstyr til Lintrup Kirke.  

Projektet om anskaffelse af nyt AV-udstyr til Lintrup Kirke er indsendt til godkendelse i Ribe 

Stift. Stiftets svar afventes. Projektet er finansieret af anlægsbevilling på budget 2021. 

 

Til orientering.  

Referat: Afventer svar fra Stiftet 

 

4. Hjerting Kirke 

a. Besøg af klokkekonsulenten 

Besøget i december 2020 af klokkekonsulenten og Stiftet er udsat på grund af 

corona-restriktionerne. Stiftet ønsker mødet holdt snarest, men mener på det pt. 

foreliggende grundlag, at det først vil være muligt i marts måned. Stiftet beder os 

om mulige mødetidspunkter. Udgangspunktet kan f. eks. være perioden efter uge 

7. 

Referat: Jens Kristian Poulsen arbejder med at finde en dato. 

 

b. Besøg af Selskabet for Kirkekunst 

Selskabet kommer på besøg i Lintrup Kirke d. 22. februar kl. 11.30 i Lintrup Kirke og 

fortsætter herefter til Hjerting Kirke. Besøget er berammet til ¾ - 1 time for hver 

kirke. Selskabet har taget udgangspunkt i et forsamlingsloft på 5 personer. Besøget 

er kommet i stand via Margrethe Wind, medlem af det foregående menighedsråd. 

og udspringer af en tidligere drøftelse i Menighedsrådet. Menighedsrådets 

deltagelse i besøget drøftes. Margrethe Wind deltager i besøget.  

Referat: Mødet er 22. jan kl. 11.30. Margrethe Wind, Dorthe G. og Jens Kristian 

Poulsen deltager. 

c. Idéskitse til fornyelse af kirkens indre. 

Budget 2021 indeholder en bevilling på 100.000 kr. til arkitektbistand til at få lavet 

en idéskitse om fornyelse af kirkens indre. Skitsen skal bl.a. danne grundlag for 

ansøgninger til fonde om finansiering af fornyelsen. Arkitektfirmaet VMB i Aarhus 

er bedt om lave et tilbud på en idéskitse. Firmaet er rykket for svar.  

Referat:  Der rykkes for svar. 

 

5. Lintrup Kirke 

De kalkede vægge i kirkerummet trænger til at blive kalket helt eller delvist, da der flere 
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steder er store afskalninger og rødarvede pletter på væggene. Inden det evt. besluttes at få 

kirkens indre kalket, skal der efter råd fra Nationalmuseets kalkningstjeneste laves en 

prøvekalkning. Et murerfirma i Ribe er bedt om at lave en prøvekalkning. 

 

Til orientering.  

Referat: Jens Christian rykker murerfirmaet 

 

6. Kirkegårdsplan for Lintrup Kirke 

Kirkeværgen og graveren er ved at forberede et beslutningsgrundlag for, hvordan planen 

kan gennemføres, hvordan eksisterende gravsteder kan indgå i omlægningerne, på hvilke 

vilkår det kan ske og for arbejdet med en ny kirkegårdsvedtægt. For eksisterende 

gravsteder drejer det sig bl.a. om muligheder for forlængelse af brugsretten efter 

fredningsperiodens udløb og priser for vedligeholdelse, hvis gravstedet ønskes inddraget i 

omlægningerne. Der vil ligeledes blive orienteret om arbejder, der kan laves i indeværende 

år, og om arbejder, som ønskes optaget på budget 2022.  

 

Til orientering.  

Referat: Orientering. Der laves et oplæg til næste menighedsrådsmøde. 

  

7. Økonomi  

Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecentersøger om støtte til produktion af en 

filmserie med titlen ”SNAPPER OG TOPPER GÅR PÅ OPDAGELSE I KRISTENDOMMEN”. 

Filmserien består af 2-3 korte film á 6-8 minutter målrettet børn i 6-9-års alderen om 

kernebegreber i kristendommen bl.a. om næstekærlighed, tilgivelse, nåde, håb, 

barmhjertighed, synd, tro, genopstandelse, nadver eller frelse. Målgruppen er kirker, skoler 

og familier. Filmene bliver gratis. Budgettet er 235.000 kr.  

 

Ansøgningen er udsendt til menighedsrådsmedlemmerne pr. mail d. 14. januar 2021, jf. 

DAP’en.  

Referat: Der bevilges 1000 kr. 

 

8. Bygningssagkyndig 

Menighedsrådet skal ifølge menighedsrådslovens § 9, stk. 8 vælge en bygningssagkyndig, 

som deltager i de årlige syn over kirken og kirkegården. Punktet er udsat fra sidste møde.  

 

Referat: Udsættes 
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9. Arbejdsmiljø 

Der er i begyndelsen af december 2020 gennemført en interview-runde af Folkekirkens 

Arbejdsmiljørådgivning med graverne og nogle fra det gamle menighedsråd om 

arbejdsmiljøet. Den planlagte afrapportering ved konsulenten d. 24. januar er foreløbig 

udsat til onsdag d. 24. februar kl. 16.00. Spørgsmålet er, om involverede medarbejdere og 

Menighedsrådet kan denne dag, eller om der skal findes et andet mødetidspunkt. 

Referat: Afrapporteringen planlægges til at finde sted d. 24. februar. Det planlagte 

menighedsrådsmøde d. 24. februar. flyttes til d. 25. februar. 

  

10. Meddelelser 

a. Sognepræsten: Næste nummer af kirkebladet planlægges til at udkomme, måske i 

en reduceret udgave 

b. Medarbejderrepræsentanten 

c. Kontaktperson 

d. Menighedsrådsmedlemmer  

 

11. Eventuelt 

Næste møde er berammet til d. 24. februar. Datoen kan komme til at kollidere med et 

møde med arbejdsmiljøkonsulenten. 

 

Eventuelle afbud til mødet meddeles til Jens Kristian Poulsen, jenskpoulsen@gmail.com. 

Mødekaffen sørger I selv for.  

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Kristian Poulsen 

 

Referatet er godkendt på videomøde.  
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