
Menighedsrådsmøde Veflinge Kirke d. 2. december 2020

Tilstede: Doris, Gunnar, Sonja, Bonnie, Martin, Vagn, Anette og Bente. Afbud Lone

⦁ Orientering ved medarbejderrep.: Det går stille og roligt med afhentning af 
billetter til julegudstjeneste d. 23. og 24. december.                                                                                
De overskydende fliser fra præstegården er brugt ved affaldsstativerne på 
kirkegården. 

⦁ Orientering ved præst: er ved at lave ”altertavle” med konfirmanderne med 
bibelske motiver. Den skal bruges ved gudstjenesten d. 3. søndag i advent.                                      
Der er juleafslutning med skolen d. 18. december. Det afholdes i tre hold

⦁ Orientering ved kontaktperson: har bedt om en overlevering fra Lene. Er 
interesseret i kursus for kontaktpersoner. Vil bruge en dag på kirkegården for 
at se lære hvordan der arbejdes på kirkegården.

⦁ Orientering ved kirkeværger: Djina laver overlevering af opgaverne som 
kirkeværge til Anette og Gunnar. Bonnie deltager i det omfang det er muligt. 
Bonnie overtager på sigt arbejdet med kirkekalkningstjenesten i stedet for 
Gunnar.
Husk Julehygge d. 20. december efter gudstjenesten

⦁ Orientering ved kirkegårdsudvalget: Nyt kirkegårdsudvalget er Gunnar, Anette 
og Doris. 

⦁ Orientering ved formand: 
⦁ Visionsdag – vil gerne holde visionsdag for menighedsråd og personale 

i januar eller februar. Afventer om Corona-restriktionerne lempes. 
Forslag til dato - søndag d. 17. januar 2021 eller søndag d. 24. januar 
2021. 

⦁ Nyt fra præstebolig – d. 16. december er præstegården færdig og den er 
gjort rent. 

⦁ Konfirmandstuen – arbejdsdag i konfirmandstuen fredag 18. december 
fra kl. 16.00.

⦁ Julehjælp sættes i Ugeavisen Nordfyn
⦁ Årshjul – aftales på visionsdagen.

⦁ Kalender: Den 6. januar kl. 18.30 2021 menighedsrådsmøde konfirmandstuen
Den 3. februar kursus for næstformand og formand Fredens kirke i Odense kl. 
18 – 21. tilmelding til Doris
Den 10. februar kl. 18.30 menighedsrådsmøde i konfirmandstuen
Den 27. februar kl. 10 - 17 velkommen til nye menighedsråd på Nyborgstrand 
hvis Covid 19 tillader det.
Den 3. marts kl. 18.30 menighedsrådsmøde i konfirmandstuen
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Den 13. marts generalforsamling i Fyens stifts menighedsråd på Nyborgstrand. 
Info kommer tilmelding til Doris
Den 7. april kursus for kirkeværger Fredens kirke i Odense kl. 18 - 21. 
tilmelding til Doris
Den 14. april menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 18.30 
Den 5. maj menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 18.30
Den 28 til den 30. maj årsmøde for menighedsråd nærmer info kommer. Det 
foregår på Nyborgstrand
Den 2. juni menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 18.30
Den 7.  juli menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 18.30 (måske)
Den 1. september menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 18.30
Den 6. oktober menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 18.30
Den 3. november menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 18.30
Den 1. december menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 18.30 
konstituerende møde
Adventsfest torsdag d. 9. december 2021 kl. 18.30

Eventuelt – To legater er nedlagt og pengene tænkt anvendt til højtaler i 
våbenhuset.  
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