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20. august 2021 

Lintrup-Hjerting Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde 

Onsdag d. 25. august 2021 kl. 19.00 i konfirmandstuen i Lintrup Præstegård. 

 

Dagsorden / Referat 

Deltagere: Afbud fra Dorte Hundstrup og personalerepræsentanten 

1. Kirkeliv 
Orientering og drøftelse. 

Referat: Kort drøftelse 
 

2. Konfirmandundervisning 
1. Medhjælp til konfirmandundervisningen 

Til drøftelse. 

Referat: Der er ikke behov for medhjælp 

2. Efterårets konfirmandaktiviteter 
Udflugt og konfirmandforældreaften. Til orientering. 

Referat: Der er udflugt for konfirmanderne d. 27. okt. Der planlægges forældremøde senere på året. 

3. Konfirmationsdato 
Der har været tradition for, at konfirmationen i Lintrup holdes 1. søndag efter påske. I 2022 
er det d. 24. april. Men i de sidste 2 år har det været nødvendigt at udsætte konfirmationen 
til senere som følge af coronarestriktionerne. Der er indkommet spørgsmål om datoen for 
konfirmation i 2021.  Til drøftelse. 

Referat: Konfirmation i Lintrup og Hjerting Sogne er første søndag efter påske.  

4. Infomøde for konfirmander og forældre 
Efter gudstjenesten d. 12. september i Lintrup Kirke er der infomøde for konfirmander og 
forældre. Aftale om praktik. 

Referat: Dorte Hundstrup og Erik Bertelsen hjælper med det praktiske i forbindelse med det praktiske. 
 

3. Minikonfirmandundervisning 
Til drøftelse. 

Referat: Der bliver behov for at ansætte en minikonfirmandunderviser  til at starte 
minikonfirmandundervisningen i jan: 12. jan., 19. jan. og 26. jan. Herefter vil Elizabeth overtage resten af 
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forløbet. 
 

4. Økonomi 
1. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2021 

Kvartalsrapporten indeholder en status over økonomien efter 2. kvartal 2021. Rapporten 
skal indsendes til provstiudvalget senest 1. september. Den del af kvartalsrapporten, som 
vedrører præstegården (fællesområdet) er sendt i skriftlig høring med frist til d. 24. august, 
da det ikke er muligt at holde et fællesmøde inden d. 1. september. Dorte Hundstrup har 
udsendt kvartalsrapporten pr. mail d.  16. juli 2021. Til godkendelse.  

Referat: Kvartalsrapporten er godkendt. 

2. Automatisk dørlås til Lintrup og Hjerting Kirker 
Menighedsrådet har d. 20. juli 2021 modtaget en forespørgsel fra Camino Frøs om 
installation af en automatisk dørlås ved vore to kirker, jf. følgende fra Ann Alonso: 
”..I Skrave har man installeret en automatisk lås på kirken, og med den investering er kirken 
åben dagligt fra kl. 8 - 16 - forudsat der ikke er kirkelige handlinger.  
Britta fra Skrave Menighedsråd har oplyst mig om, at en sådan lås koster lige omkring 
19.000 kr.  
Kunne det være noget man i Hjerting og Lintrup kunne have i tankerne?  
Vi vil jo gerne, at man kan komme ind i kirkerne, når man går på vores Camino. Kirkerne er 
smukke gamle kirker - og det er synd, at man ikke får den oplevelse med…. 
Og tusind tak for at I har fået fremstillet de fine stempler - og gjort dem tilgængelige. Det 
skaber glæde - og jeg har set dem blive brugt”. 
Til drøftelse. 

Referat: Udsættes til næste møde. 
 

5. Personaleforhold 
1. Forlængelse af Poul Bertelsens vikariat som gravermedhjælper. 

Vikariatet var aftalt til d. 31. juli 2021, men er blevet forlænget med en uge til d. 6. august. 
Forlængelsen med en uge godkendes.  

Referat: Forlængelsen er godkendt. Erik Bertelsen deltager ikke i sagsbehandlingen. 

2. Bemandingen på kirkegården  
Graveren er fortsat sygemeldt og må forventes at være det i en længere periode endnu. 
Der vil derfor behov for at tilføre kirkegården og kirketjenesten vikartimer til den løbende 
drift. Til drøftelse og beslutning. 

Referat: Kirkeværgen tager sig af ansættelse af vikar.   

3. Meddelelser 
Ved kontaktpersonen. 

Referat: Jens Kristian Poulsen er kirketjenervikar 17. okt. og 21. nov. Anne er bevilget 
kirketjenerarbejdstøj. 
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6. Kirkegårdsvedtægt for Lintrup kirkegård 
Den nye udviklingsplan for kirkegården skal følges op med en ny kirkegårdsvedtægt, som skal sikre, 
at placeringen af nye gravsteder følger intentionerne i udviklingsplanen. Vedhæftede forslag til 
vedtægt er baseret på et oplæg, som er lavet af kirkeværgen og graveren. Forslaget følger 
Kirkeministeriets skabelon for kirkegårdsvedtægter fra 2018. Det skal specielt nævnes, at forslaget i 
afsnit D, § 8, beskriver kirkegårdens opdeling i afdelinger/områder og mulighederne for at oprette 
gravsteder i de enkelte områder. Forslaget indeholder også i afsnit J, § 24, bestemmelser om 
gravminder/-sten, specielt om størrelsen. Kirkegårdsvedtægten skal godkendes af Provstiudvalget. 
Til godkendelse. 

Referat:  Kirkegårdsvedtægten er godkendt af menighedsrådet. 
 

7. Provstiudvalget 
1. Møde for menighedsrådene i Malt Provsti d. 26. august 2021.  

Første del af mødet er et budgetsamråd for formænd og kasserere i menighedsrådene, 
hvor der orienteres om økonomien i Malt Provsti og om fordelingen af bevillinger i 2021. 
Efter budgetsamrådet er der orienteringsmøde om det kommende valg til Provstiudvalget.  
 
Provstiudvalget består af 4 folkevalgte, således at der er et medlem for hver af de 4 gamle 
kommuner i ny Vejen Kommune. Desuden vælges 1 medlem af præsterne i provstiet. 
Provsten er født medlem. Jeg har talt foranlediget af en henvendelse fra Margrethe Wind 
talt med alle menighedsrådsformænd i Gl. Rødding Kommune (klyngen) om valget. 
Margrethe Wind repræsenterer Gl. Rødding Kommune i det nuværende provstiudvalg, men 
søger ikke genvalg.  
 
Det er mit indtryk fra samtalerne med de øvrige menighedsrådsformænd, at der blandt 
formændene er opbakning til at der fortsat være et folkevalgt medlem I provstiudvalget for 
hver af de gamle kommuner i Vejen Kommune, og at der bør søges opstillet og valgt én 
kandidat fra Gl. Rødding. Der er i formandskredsen også opbakning til at pege på en 
bestemt kandidat.  
 
Til drøftelse. 

Referat: Drøftet 
 

2. Fremtidige struktur i Malt Provsti 
Der er indkaldt til fællesmøde for menighedsrådene d. 21. september 2021. 

Referat:   
 
 

8. Anskaffelser og arbejder 
Til orientering. 

Referat: Orientering om arbejdet ved graverhuset. 
 

9. Efterårets aktiviteter 
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1. Høstegudstjeneste d. 19. september 
Aftale om praktik. 

Referat: Dorte Hundstrup laver æblekage. Dorthe G., Jens Kr og Erik tager kaffe. 

2. Kirkekaffe  
Der er ikke berammet noget i det kommende nummer af kirkebladet. Til drøftelse. 

Referat: Der er kirkekaffe i Hjerting kirke d. 31. okt.  Kirkekaffe i Lintrup første søndag i advent d. 28. nov. 

3. Andet  
 

10. Meddelelser 
1. Hjerting Kirke.  

Der er aftalt møde med arkitekten om idéskitsen d. 2. september kl. 17.10.  
2. Visionsmøde med Sdr. Hygum Menighedsråd d. 1. september 2021 kl. 17.00 i Sognehuset.  
3. Kirkegårdsudvalget 
4. Præstegårdsudvalget 
5. Sognepræsten 
6. Lintrup Eftermiddagshøjskole 
7. Menighedsrådsmedlemmer  

 
11. Eventuelt 

Næste møde er planlagt til d. 29. september 2021.  
 

Efter alfabetet er det Dorthe Gebhards tur til at sørge for kaffen.  
 
Med venlig hilsen 

 

Jens Kristian Poulsen   


