Referat af menighedsrådsmøde i Løjt Sogn den 27. september 2017.

Til stede: Anna Cecilie Lildholdt Madsen – ACLM, Marianne Bork Steffensen – MBS, Elin Clausen – EC, Ole
Plaugborg Jensen – OPJ, Henrik Waldemar – HW, Torben Hansen – TH, Christian Paulsen – CP, Christian
Albert Clausen – CAC og Kirsten L. H. Christensen – KLHC. Afbud: Erling Læbel Madsen – ELM, Anette Jensen
– AJ og Leif Nissen, LN.
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt; tilføjet punkt 7 a: Drøftelse af eventuelt salg af skovstykke.
2. Godkendelse af referat af møde 17. august 2017. Godkendt.
3. Godkendelse af synsraspport: Rapporten gennemgået – enkelte punkter drøftet. Det søges afklaret
hvor tit det ud fra en faglig vurdering er mest optimalt i forhold til vedligehold og økonomi at kalke
kirken udvendigt. Indvendigt tænkes kirken kalket, når nyt varmeanlæg er installeret. Behov for
mørklægning af salen i konfirmandhuset/nyt AV-udstyr igen drøftet – der hentes to tilbud på
installering af whiteboard. Provstiet spørges om hvilke opgaver, der kan søges stiftsmidler til. Det
afklares, om opsætning af rækværk i tårnet op til urværk og klokker er foretaget.
4. Samarbejdsmodel i det ny Løjt-Genner Pastorat: ACLM har holdt møde med Genner Sogns
menighedsråd (minus formand, der var på ferie) om mulig samarbejdsform og foreslår i
overensstemmelse med Genners menighedsråd, at der holdes et antal møder med to medlemmer
fra hvert råd. Mulige samarbejdsemner: Kirkevandring, udendørsgudstjeneste på Kalvø anden
pinsedag, samordning af datoer for større arrangementer, konfirmandundervisning og ansættelse
af en musisk-pædagogisk medarbejder. Løjt Sogns menighedsråd ønsker, at hjemmeside og
kirkeblad/lokalt blad er hvert enkelt sogns ansvar, idet oplagt fælles stof udveksles. Løjt Sogns
menighedsråds holdning er, at et sådan samarbejdsudvalg kan drøfte og foreslå, men ikke beslutte.
Beslutningskompetencen ligger fortsat i de to råd. Rådet ønsker, at samarbejdets form og indhold
beskrives skriftligt. Formand og næstformand deltager i møderne i begyndelsen – senere deltager
eventuelt andre rådsmedlemmer afhængigt af emner. Rådet har en klar forventning om, at
arbejdet med i samarbejde med Aabenraa Provsti at udforme et regulativ for pastoratets nu to
præsters arbejde sættes i gang og fuldføres så snart som muligt. Samme forventning gælder
afklaring af præstebetjening i oktober og november.
5. Trykning af nye kort til vielses- og dåbsattester: Informationsudvalget har indhentet tre tilbud –
stor prisforskel. Udvalget bemyndiget til at vælge det billigste, til at bestemme udseende og til at
sætte trykning i værk af op til 2000 stk. Udvalget vurderer behovet for eventuel udarbejdelse og
trykning af ny folder om kirken og vender tilbage til rådet derom.
6. Forhøjelse af betaling til Løjt Spejderne for udbringning af kirkebladet: Beløbet forhøjes med 500
kroner per udbringning fra 1. januar 2018. Beløbet indeksreguleres derefter årligt med
udgangspunkt i Danmarks Statistiks forbrugerindeks (indeks 100 i 2015). Rådet lægger vægt på, at
forhøjelsen også er udtryk for et specifikt ønske om på denne måde at være med til at støtte det
lokale spejderarbejde.
7. Den tyske menighed foreslår, at menighedens tekst i sognets kirkeblad skrives på tysk: Rådet
ønsker, at alle i sognet har mulighed for at læse om også den tyske menigheds aktiviteter og derfor,
at teksten skrives på dansk.
7.a Drøftelse af eventuelt salg af 1000-1500 kvadratmeter af nødkirkegården efter ønske af ejeren af
ejendommen på hjørnet af Løjt Kloster/Skovbyvej. CAC har forhørt sig hos Haderslev Stift. Rådet ønsker
før stillingtagen spørgsmålet belyst skriftligt af stiftet – dels om aktuel status for nødkirkegården, dels
om reglerne for gennemførelse af eventuelt salg.

8. Nyt fra præsten – AJ ikke til stede.
9. Nyt fra formanden: Skal rådet sørge for flagallé ved indsættelse af Anette Jensen den 1. oktober?
CAC og CP undersøger og beslutter. Biskoppen har opfordret alle sogne/kirker til at markere
reformationsjubilæet den 31. oktober med et kvarters ringning ved aftenringningen – opfordringen
følges, og der informeres om det i by og sogn i forbindelse med opslag om reformationsgudstjenesten
den 29. oktober. Højskoledagenes indhold og regnskab evalueres på næste møde. EC deltager i
provstiets konfirmandarrangement Luthers Nøgler 5. oktober.
10. Nyt fra kasserer: Udgiften til stillingsopslaget i Præsteforeningens blad deles 50/50 med Genner
Sogn; udgifter til bespisning ved prøveprædikener, samtaler og markering af ansættelse deles
forholdsmæssigt efter deltagerantal. Google har fremsat tilbud om fotos i kirkens indre – tilbuddet
afslås. Revisionsprotokollat, budget 2018 og kvartalsrapport ventes på næste møde.
11. Nyt fra kirkeværge: ELM ikke til stede.
12. Nyt fra kontaktperson: Forventer at gennemføre MUS-samtaler med de ansatte i oktobernovember. Har sammen med formanden deltaget i møde indkaldt af provstiet om organistbetjening i
Løjt-Genner Pastorat og mulig ansættelse af en musisk-pædagogisk medarbejder 23 timer ugentligt
med virkning fra omkring et halvt års tid.
13. Orientering fra udvalg: Kirkegårds- og skovudvalg: Arbejdet med at forberede plantning af en
reformations-eg på kirkens areal Løjt Storegade 1 i forbindelse med reformationsgudstjenesten den 29.
oktober i anledning af 500-året for reformationen fortsætter. Jørgen Hoeck, medlem af arbejdsgruppe i
byudviklingsarbejdet i Løjt, har spurgt til plantningens sammenhæng med udviklingsplanen. ACLM har i
et svar udtrykt tillid til, at træet kan indpasses i planen.
Bygningsudvalg, aktivitetsudvalg, informationsudvalg: Intet nyt.
14. Orientering fra underudvalg: Gudstjenesteudvalg, minikonfirmander og diakoni: Intet nyt.
15. Eventuelt: EC foreslår drøftelse af information om salmesang i forbindelse med nadver og om
gudstjenestens forløb. ACLM ønsker i første omgang forslaget drøftet i gudtjenesteudvalget.
Referent:
KLHC, 28092017.

