Referat af menighedsrådsmøde i Løjt Sogn den 22. februar 2018.
Til stede: Anna Cecilie Lildholdt Madsen – ACLM, Marianne Bork Steffensen – MBS, Elin Clausen
– EC, Torben Hansen – TH, Christian Albert Claussen – CAC, Kirsten L. H. Christensen – KLHC,
Henrik Waldemar – HW, Anette Jensen – AJ, Ditte Sjelborg Pedersen – DSP, Ole Plauborg
Jensen – OPJ og Leif Nissen – LN. Afbud: Christian Paulsen.
Formanden, ACLM, udtalte mindeord over menighedsrådsmedlem og kirkeværge Erling Læbel
Madsen, der netop er afgået ved døden.
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Godkendelse af dagsorden – pkt. 8 behandles efter pkt. 5.
Godkendelse af referat af mødet 25. januar 2018 – godkendt.
Suppleant Henrik Waldemar indtræder i rådet i stedet for Erling Læbel Madsen – godkendt.
Valg af ny kirkeværge: MBS foreslår en kirkeværge valgt uden for rådet. KLHC foreslår TH
eller CAC. TH støtter, at der vælges en inden for rådet og tilkendegiver, at han selv har sine
kompetencer på andre punkter. CAC lover at overveje forslaget om valg. ACLM
konkluderer, at valget sættes på dagsordenen for næste møde sammen med besættelse af
ledige poster i udvalg samt eventuel adskillelse af skov- og kirkegårdsudvalget, idet en
kirkeværge ikke kan sidde i kirkegårdsudvalget.
Svar til biskop Marianne Christiansen med bemærkninger til regulativ for præsterne i Løjt
og Genner Sogne: AJ oplyser, at hun og DSP har udarbejdet regulativet sammen med
provst Kirsten Sønderby. Det evalueres første gang et år efter ikrafttræden. AJ og DSP er
tilfredse med indholdet. KLHC udarbejder udkast til svar, som blandt andet indeholder
ønske om tilføjelse om, at regulativet også på menighedsrådet/-rådenes foranledning når
som helst kan tages op til forhandling, og om, at omfanget af præsternes ferie- og anden
afløsning i Øster Løgum Sogn om muligt præciseres. Udkastet sendes til udtalelse hos alle
rådsmedlemmer i begge sogne.
Plan for sognemøde den 18. marts: ACLM opfordrer alle udvalg og medlemmer til senest
10. marts at komme med forslag til, hvad de ønsker fortalt om/at fortælle om – dels om
hvad der er lavet det seneste år, dels om hvad der er planer om for det kommende år. HW
opfordrer til korte og præcise fremlæggelser. MBS opfordrer til, at vi får flere
suppleanter/hjælpere involveret i arbejdet omkring menighedsrådet, da vi er uden
suppleanter. KLHC støtter forslaget. ACLM understreger, at alle i rådet skal lave
benarbejde for at finde nogle, der kan tænke sig blive klogere på, hvad rådet laver.
Muligheden for at blive knyttet til rådet som hjælpere nævnes på sognemødet.
Nedsættelse af udvalg til sommerfest 20. juni: EC og MBS.
Nyt fra præsterne: AJ efterlyser rundviser til besøg i kirken i stedet for ELM. LN og OPJ
tilbyder at hjælpe. LN efterlyser mulige oplysninger om allerede indgåede aftaler. ACLM
tager kontakt til familien. AJ påpeger problemer med kopimaskine. LN tager straks kontakt
til firmaet ang. service og afklaring af leasingkontraktens løbetid. AJ anmoder om
tilkendegivelse om fællesforedrag med Løjt Højskoleforening 20. november klokken 19.30 i
forsamlingshuset og om fælles salmesangsaftner i konfirmandhuset med oplæg fra
AJ/DSP/OPJ – opbakning til begge dele. DSP omtaler årets ikon-værksted for
konfirmanderne som meget, meget vellykket. EC tilbyder at hjælpe med servering for
konfirmanderne på torsdag eftermiddags-holdet. AJ har 16 tilmeldinger fra
konfirmandforældre til foredrag ”Hvad er kristendom?”. DSP modtager stor ros fra
spejderne om undervisning i kirken. DSP begejstret for deltagelse, også af Løjt-elever, i
Aabenraa Provstis salmesangsfinale i Kliplev Kirke – Løjt Kirke kan blive vært næste år.
DSP oplyser, at der er 15 børn tilmeldt årets minikonfirmandundervisning, og at der var 27
børn til meget vellykket Fastelavn i Løjt Kirke plus tøndeslagning i konfirmandhuset. AJ står

for minikonfirmander i Genner i maj. AJ inviterer rådet på besøg i sit kontor ved næste
rådsmødes begyndelse.
9. Nyt fra formanden: ACLM svarer skole-kirke-samarbejdet i Aabenraa Provsti om eventuelle
Løjt-bidrag til en julekalender. Minder om stiftsdag den 17. marts – tilmelding senest 1.
marts. Oplyser om Landsforeningens af Menighedsrådsmedlemmers tilbud om
lederuddannelse og om foreningens årsmøde. Har lagt vores årshjul på DAP og opfordrer
alle til at tjekke. Opgaver: EC ansvarlig for sogneindsamlingen 11.marts – beder om hjælp
om nødvendigt. Kirkekaffe og sognemøde 18. marts: EC og MBS. Konfirmation 8. april:
ACLM og EC – 15. april: ACLM og MBS. Den planlagte kirkegårdsvandring 13. juni aflyses
– KLHC melder ud. ACLM uddeler papir om honorarbestemmelser – beslutning tages på
næste møde.
10. Nyt fra kasserer: Fraværende.
11. Nyt fra kirkeværge: Udsat.
12. Nyt fra kontaktperson: TH oplyser, at AJ’s kontor er omfattet af Folkekirkens Selvforsikring.
Påpeger, at vore ansatte, hvis de rejser udenlands i embedsmedfør, ikke er omfattet af
rejseforsikring – det påhviler rådet at sørge for det. Minder om, at kirkeværgen er forpligtet
til at udfærdige en komplet liste over løsøre. Der ansættes musikpædagogisk kirke- og
kulturmedarbejder i Løjt Pastorat 1. marts med Løjt Menighedsråd som ansættende
myndighed i forholdet 60/40 i Genner/Løjt, hvad angår arbejdstid og løn.
13. Orientering fra udvalg: Kirkegårds- og skovudvalg: CAC uddeler til efterretning orientering
(forfattet af skovfoged Jens Venø Kjellerup, Skovdyrkerforeningen) om, at Aabenraa
Kommune skover 11 af lindetræerne ved kirkegårdsmuren langs Skovbyvej. KLHC og TH
beder om klarere proces med og skelnen mellem beslutnings- og
orienterings/efterretningssager. CAC oplyser om henvendelse ang. momstilbagebetaling –
CAC, CP og LN afklarer. LN fortæller om ideskitse til ny helhedsplan for kirkegården
udfærdiget af Dansk Naturanlæg ApS. EC beder om, at der indhentes endnu et forslag. Når
rådets medlemmer har besøgt kirkegården og set nærmere på skitsen, tager rådet stilling
til, om der skal indhentes endnu en skitse. CAD oplyser, at der arbejdes videre med
eventuelt salg af et stykke af den tidligere nødkirkegård. Informationsudvalg: KLHC
omdeler netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik om antal indbyggere og
folkekirkemedlemmer: Medlemsprocenten i Løjt Sogn er fra 2017 til 2018 steget fra 86,4 til
86,7. Samarbejde med Genner: ACLM oplyser, at der forhandles med provst Kirsten
Sønderbys deltagelse om fordelingsnøgle mellem de to sogne for betaling af fælles
udgifter.
14. Diakoni: EC foreslår, at det undersøges, om der er behov for en telefonkæde for
interesserede i sognet – ideen bakkes op.
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