
Menighedsrådsmøde d. 2.september 2021 

 

Tilstede: Doris, Lone, Sonja, Bonnie, Gunnar, Nete og Bente. Afbud fra medarbejderrepræsentant 

 

1. Referat godkendt og underskrevet 

 

2. Nyt fra formanden:  

Kirkegården. Bevaringsværdige gravsten – der er pt. 13 bevaringsværdige gravsten på 

kirkegården.  

Nye tiltag på kirkegården. En arbejdsgruppe bestående af Doris, Lone og Gunnar nedsættes 

til projektbeskrivelse.  

Sangaften sammen med Langesø koret og Veflinge kirkekor d 1. december.  

Hillside Gospelkor kommer første søndag i advent kl. 14.00, hvor der bagefter serveres 

æbleskiver i konfirmandstuen.  

Kirkebladet Deadline til det nye blad er den 25. oktober. Punktet tages på næste møde. 

            Konfirmandtur den 31. august. 2021 gik fint. 

            Skal Veflinge byde ind med organist til kor på skolen jvf. Budgetsamråd.  

            Punktet tages op på personalemødet på tirsdag 

            Gangsti fra P. plads til konfirmandstuen (Lys) – der arbejdes videre på projektet  

            Budget 2022 – der er bevilget penge til indkøb af højskolesangbogen.  

            Penge til renovering af kirkegårdslågerne. Penge til energi-rigtige lys på kirkegården. 

            Kvartalsregnskab er underskrevet 

 

3. Kirkeværge: Vi bliver kontaktet af Dansk kirkekalkning i forbindelse med den nyligt 

overståede kirkekalkning. 

 

4. Nyt fra personalet: afbud fra medarbejderrepræsentant. 

 

5. Nyt fra kontaktperson: personalemøde tirsdag d. 7. september kl. 13.30 i konfirmandstuen.      

Sonja hyrer Vikar-Jens til hjælp til kirkegården. 

 

1. Nyt fra Præst: Som udgangspunkt bruges tirsdag og onsdag til migrationsdelen.             

Konfirmation søndag d. 12. september kl. 10.00. Nete laver en folder over konfirmationen, 

som beskriver hvordan konfirmationen forløber.                                                       

Halloween – løs drøftelse om aktiviteter til Halloween d. 31. oktober. Tages op på næste 

møde.  

Høstgudstjeneste søndag d. 19. september kl. 10.00.                  

Konfirmandindskrivning søndag d. 26. september kl. 10.00 bliver som 

”begyndergudstjeneste”.  

 

6. Eventuelt: Landemode 25 september i Odense Domkirke. Man tilmelder selv.              

Kursusprogram er sendt ud og har man lyst at deltage melder man sig selv til 

 

7. Punkter til næste møde: adventsfest, Halloween, kirkeblad 

 

 

8. Næste møde torsdag d. 7. oktober 2021 kl. 17.00 

 


