
Møde Hedensted Distriktsforening 
7. oktober hos Knud Erik 

Referat 

Tilstede: Inga, Birgith, Knud Erik og Morten 

1. Kursus i Gaurslund for kirkeværger 29-01-19 

Næstformand i Landsforeningen Inger Kjær og arkitekt Mogens Svenning talte. 

Godt møde og godt besøgt (ca. 60 personer) 

2. Generalforsamlingen 05-02-19 i Løsning 

Ærgerligt med meget få deltager til mødet med Flemming Vium Nielsen, 

politisk chef fra Landsforeningen. 

3. Formandsmødet marts 2019. 

Som sædvanligt et godt møde. 

4. Møde i Samtaleforum i Hammelev  

v. formand for landsforeningen Søren Abildgaard, om ”folkekirkens tilstand”. 

Godt, informativt møde. 

5. Møde med biskoppen 12-09-19.  

Inga deltog i et godt møde. 

6. Gudstjenestefornyelse 

Torsdag den 23. januar kl. 17.00 – 21.00 er der møde i Hedensted provsti ang. 

gudstjenestefornyelse. Morten har kontaktet Hanne-Birgitte. Provstiet er ikke 

indblandet i arrangementet, som stiftet arrangerer. Hanne-Birgitte sender 

besked videre til stiftet, at distriktsforeningen gerne vil være med til at 

arrangementet som medindbyder.   

Kunne ønske at alle interesserede menighedsrådsmedlemmer kunne inviteres 

med og ikke blot 2 medlemmer fra hvert råd + præst og kirkens personale. 

7. Menighedsrådsvalg 2020 

Vi overvejer fælles ”valgkursus” med distriktsforeningerne i Kolding, Fredericia 

og Vejle. Vi skal der ud over have talt om planlægning af andre fælles kurser 

og møder. 

Knud Erik har sendt Valgmateriale 2020 ud til samtlige formænd. 

8. Midtvejsmøde 23-11-2019  

lørdag 9.30 – 16.00 i Odense. Alle kan deltage. Knud Erik tilmelder.  

Birgith kører 8.00 fra Hedensted (fra Knud Erik, Ringvænget 31) 

9. Generalforsamlingen 2020. 

Tirsdag 18. februar i Løsning kirkecenter. Vi starter med spisning kl. 18.00. 

Generalforsamling starter kl. 19.00. 

Den første indkaldelse skal ud senest 18. december. (Vi sender den ud midt 



november). Der gives så mulighed for at der kan indkomme forslag til 

generalforsamling + emner til delegerede til landsmødet 6. – 8. juni 2020. 

Endelig indbydelse ud senest 18. januar og endelig dagsorden skal sendes ud 

senest 14 dage før generalforsamlingen. Der skal være tilmelding til spisning til 

Knud Erik.  

Punkt på dagsorden Pkt 7: Fremtiden for Hedensted distriktsforening? 

Overvejelser om sammenlægning af Hedensted distriktsforening med Vejle 

distriktsforening pga. manglende bestyrelsesmedlemmer og opbakning til 

generalforsamlingen. 

Der er tydeligvis tilfredshed med (og opbakning til) de kurser vi arrangerer, 

men der skal nye og flere kræfter til at tilrettelægge dette arbejde. 

Vi håber på god opbakning til generalforsamlingen, så vi også selv fremover 

kan sikre at der er relevante kurser for kirkeværger, kasserer, kontaktpersoner 

samt fællesmøder om relevante emner – f.eks. Gudstjenestefornyelse. 

Evt. udflugt næste år arrangeret af distriktsforeningen 

10. Næste møde 

20. januar kl. 10 – 12.00 hos Birgith 

11. Eventuelt 

Verner foreslår november møde i Samtaleforum ang. samarbejde 2020. 

Referent: Morten 


