Referat af menighedsrådsmøde i Løjt Sogn den 17. august 2017.
Til stede: Anna Cecilie Lildholdt Madsen – ACLM, Marianne Bork Steffensen – MBS, Elin Clausen – EC,
Christian Paulsen – CP, Christian Albert Clausen – CAC, Kirsten L. H. Christensen – KLHC, Torben Hansen –
TH, Erling Læbel Madsen – ELM, Henrik Waldemar – HW (suppleant), Anette Jensen – AJ, Ole Plaugborg
Jensen – OPJ samt Leif Nissen – LN.
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt.
2. Godkendelse af referat af møde den 14. juni – godkendt og underskrevet.
3. CP oplyser, at økonomien er i balance med et resultat på 247.545,99 kroner - dog vil næste
kvartalsrapport pr. 30. september give et mere retvisende billede: Dels er der ekstraudgifter i
forbindelse med præsteansættelse, dels er de seneste lønreguleringer endnu ikke slået fuldt
igennem. Når vi i slutningen af året har betalt restafdrag på lån fra provstiet, er sognet for første
gang i flere årtier gældfrit.
4. Konfirmation 2021 – ACLM oplyser, at det efter spørgsmål fra forældre til kommende
konfirmationer sammen med Løjt Skoles ledelse er slået fast, at der gælder følgende princip: Elever
i skolens A-klasse/rødt hold/eventuelt en X-klasse konfirmeres første søndag efter påske og elever i
B-klasse/blåt hold/eventuelt en Y-klasse konfirmeres anden søndag efter påske. Og er der en Cklasse, konfirmeres eleverne i den tredje søndag efter påske. Ang. konfirmation i øvrigt: AJ har
udarbejdet en skriftlig aftale om parathed til at deltage i konfirmandundervisningen – den er sendt
til eleverne, som afleverer den ved indskrivningen. Efter ide fra AJ uddeles Biblen til hver enkelt
elev ved undervisningens begyndelse i stedet for ved konfirmationen – som det nu også sker i
Genner. De nye konfirmandhold er på 18, 21 og omkring 26 elever. Det er aftalt med
menighedsrådet i Genner, at alle elever i løbet af undervisningen besøger og stifter bekendtskab
med kirkerne i såvel Løjt som Genner. I november indledes sammen med provst Kirsten Sønderby
møder med Løjt Skoles ledelse om tilrettelægning af hold og af konfirmandundervisningen 2018-19.
Arrangementet for konfirmander ”Luthers nøgler” finder sted 5. oktober – ELM, LN og EC deltager.
ACLM og CP tager om nødvendigt stilling til deltagelse og betaling.
5. Årshjul – en lang række opgaver ved kommende arrangementer i kirke og i konfirmandhus fordelt.
ELM oplyser, at menighederne i Ribe Domsogn og Bylderup Sogn besøger kirken 22. august.
6. Nyt fra præsten: AJ betegner et møde for præster og lærere i Aabenraa Provsti som et af
eksemplerne på et tættere forhold mellem skole og kirke. AJ oplyser, at vi snart mangler
omslag/telegrammer til blandt andet vielses- og dåbsattester - informationsudvalget tager stilling
til oplæg til nye samt indhentning af tilbud på trykning, om KLHC står for. AJ gør opmærksom på, at
der i forbindelse med hendes formandspost i Løjt Højskoleforening kan opstå situationer, hvor hun
er inhabil i rådet.
7. Nyt fra formanden – ACLM gør opmærksom på invitation til landemode i Haderslev 1. september.
8. Nyt fra kasserer – CP oplyser, at provstiet på nuværende tidspunkt har afsat 100.000 kroner til
vores og Genner Sogns ønske om at ansætte en deltids medhjælper, og vi afventer nu endelig
udmelding fra provstiet. KLHC påpeger behovet for, at vi fortsat samt nu også Genner Sogn har
brug for den administrative hjælp, som præstesekretæren udfører. Spørgsmålet om
fordelingsnøgle for fælles udgifter i det ny Løjt-Genner Pastorat rejses i provstiets budgetsamråd og
forelægges rådet, når den er aftalt. CP har modtaget udkast til revisionsprotokollat – det forlægges
senere rådet.
9. Nyt fra kirkeværge: ELM oplyser, at af to tilbud på algerensning af tag på kapel og konfirmandhus er
det billigste accepteret, og at arbejdet er udført.

10. Nyt fra kontaktperson: TH oplyser, at han som kontaktperson og Genners kontaktperson er indkaldt
til møde den 22. august hos provsten om organistbetjeningen i det ny Løjt-Genner Pastorat. ACLM
deltager også.
11. Orientering fra udvalg: Kirkegårds- og skovudvalg: CAC oplyser, at arbejdet med
oprydning/forskønnelse af sognets skove fortsætter. Overvejelse om plantning af træ i anledning af
reformationsjubilæet fortsætter. LN anmoder om og får tilladelse til at købe opdatering af
programmer til computer for at kunne udføre blandt andet registrering af timer anvendt på
kirkegården. Bygningsudvalg: CP oplyser, at udvalget på grundlag af rapport fra syn er ved at lave
en fireårig vedligeholdelsesplan. Opgaverne sættes i system og indarbejdes i budget. Såvel
synsrapport som vedligeholdelsesplan skal forelægges i rådet. Aktivitetsudvalget: ACLM oplyser, at
udvalget mødes i januar, når Ditte Sjelborg-Pedersen er retur fra orlov, og den ny 60 procents
præst i det ny Løjt-Genner Pastorat er i gang med arbejdet – hun efterlyser gode ideer til foredrag
og arrangementer i 2018. Informationsudvalget: KLHC og LN foreslår indkøb af et gadeskilt til
opstilling på trappen ud mod Storegade med oplysning om især særlige arrangementer i kirke og
konfirmandhus. Forslaget afslået – i en kort forsøgsperiode gøres i stedet erfaringer med at låne et
skilt hos Løjt Kultur- og Forsamlingshus.
12. Orientering fra underudvalg – gudstjenesteudvalg, minikonfirmander og diakoni: Intet nyt.
13. Eventuelt: Intet.
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