
Dagsorden for menighedsrådsmødet i Hellevad Sogn 

Den 7. februar 2023 kl. 19 i konfirmandstuen. 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Er godkendt.  

2. Præsten: 

Susanne H. Lubago 

 

 

Susanne har foreslået ”Ud at gå med 
præsten i Hellevad” – 25. april – er i 
Sognenyt.  
Forslag til vandretur til Favsbjerg med 
rundvisning. 
I Sognenyt: 4. juni missionsgudstjeneste. 
Mad i konfirmandstuen efterfølgende. 

Udendørs gudstjeneste i Egvad 2. pinsedag. 
Rise og Hjordkær aflyser gudstjeneste 2. 
pinsedag pga. Royal Run. Hjordkær 
henviser til gudstjeneste hos os. Det er 
Egvads tur i år til at afholde gudstjeneste 2. 
pinsedag.   

Susanne skal på kursus til Israel 13. marts + 
10 dage. Har selv betalt rejseudgifter på 
1.800 kr. – spørger om der kan bevilges 
rejseudgifter dertil + udgifter til 
rejseforsikring. Lone giver Bente Bæk 
Nielsen besked. 

Susanne har set på løsninger ift. 
timefordeling til ny organist (15 timer pr. 
uge). Fordelt på i alt 644 timer om året 
svarende til 12,38 timer om ugen (52 uger) 
eller 14 timer hvis man indregner 5 ugers 



ferie + 6 søndagsfri. 
 

3. Formanden: 

Alice Andersen 

 

 

 

Hjemmesiden er blevet opdateret. Gerda 
ønsker at stoppe med at levere tekster til 
hjemmesiden. Tak for det store arbejde.  
 

Der er indsendt tekster til næste 
Sognenyt. 

Kursus den 31/1 om ”Fremtidens 
provsti”.  

Udfyldningsvalg afholdt d.d. vedr. 
Verner Bossen – udfyldningsvalget er 
offentliggjort på hjemmesiden. Verner 
Bossen hermed valgt formelt ind i 
menighedsrådet. Tillykke til Verner. 

Flere kirker har fået ladestandere til p-
pladser. Der er enighed i menighedsrådet 
om, at tiden ikke er til at vi får indkøbt 
og opstillet ladestander. 

Tilmelding til Generalforsamling i Den 
Sønderjyske Forening af Menighedsråd 
1.3.23. 

Migranter i Hellevad Sogn – skal der 
lægges noget på hjemmesiden? Bred 
enighed om at lægge det på 
hjemmesiden. Susanne foreslår at vi 
holder en international gudstjeneste 
pinsedag, hvor vi kan bede forskellige 



nationaliteter læse højt på deres 
modersmål. 

Kursus i GDPR 22. februar – nogen der 
ønsker at deltage? Ingen. 

4. Næstformanden: 

Ellen Underberg 

 

 

Ikke tilstede. 

5. Kassereren: 

Lone Jessen 

Økonomi 

Bente er ved at afslutte 2022. Foreløbigt 
driftsresultat er 47.267,19 kr. Anlægskonti 
reduceret med 21.706,66 kr. (LED-pærer, 
ny opvaskemaskine + renter på 
anlægskonti). 

Vi ser frem til regnskabsmøde 28. februar, 
hvor Bente gennemgår regnskabet.    

6. Kontaktperson: 

Benthe Andresen 

 

Ikke tilstede. 



7. Kirkeværge: 

Verner Bossen 

 

 

 

Har været på udkig efter matchende reoler 
til Susannes kontor. Har fundet en i 
Bredsten.  

Aflæsning af varme m.m. – godtgørelse til 
Susanne på ca. 4.400 kr. for 2022.  

Taget i tårnet er utæt – har kontaktet 
provstiet ift. fremgangsmåde for udbedring. 
Skal gå under almindeligt vedligehold. 

Vi er i gang med energioptimering og har 
modtaget tilbud på lys til lysekronerne. 

Udskiftning af døre på loftet i 
præsteboligen. 3 massive døre med nye 
tætningslister og gerigter.  

8. Graver: 
Tonni 

Energioptimering: PLC-styring er fra start 
1990’erne. System fra Skrydstrup kirke kan 
evt. ses. 
LED-rør i garage og værksted isat. 

Borebiller i kirken. Tonni indkøber væske 
til at sprøjte i hullerne. Der kommer 
bygningstilsyn hvert 4. år. Vi tager det med 
dertil. Vi sænker grundvarmen for at 
forringe levevilkårene for borebillerne. 

Det nylige stormvejr har ødelagt kalken på 
tårnets vestgavl.  



8. Evt. 

 

Næste møde: onsdag den 8. marts kl. 19.15. 

På næste møde aftaler vi dato for 
menighedsrådets kirkegårdsvandring. 

Vi aftaler også, på næste 
menighedsrådsmøde, vandretur i efteråret. 

Fastelavnssøndag: Tonni sætter kaffe over. 

 


