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 Menighedsrådsmøde torsdag den. 2 december 2021 for Veflinge kirke i 

Konfirmandstuen.  
 
 

Fraværende: ingen 

 

1 Godkendelse af referat fra 

den 3 november  

Godkendt 

 

2 

 

Godkendelse af dagsorden Godkendt 

 

 

3 Nyt fra personale Vagn sørger for at tømme vores lapidarium. Fælles morgenkaffe afholdes fredag d. 

10. december kl. 7.00 i graverbygningen. Juleafslutning – præsten snakker med 

skolen.  

 

4 Nyt fra Præst 

 

Er begyndt at besøge byens ældre borgere. Migrantdelen – har skabt kontakter bl. a. 

i Otterup.  

Vi har brug for kirkebil igen. Folk skal kontakte præsten. 

 

5 Nyt fra kirkeværger 

 

Vi skal have lavet ordensregler for konfirmandstuen. Bente laver forslag.   

Dialog om servering for konfirmanderne – besluttet at der serveres som 

udgangspunkt frugt og vand. Kan fraviges ved særlige lejligheder. 

Gunnar og Doris kommer i graverbygningen for at lære om Skoubo Data af Vagn. 

 

6 Hvad vi kan arbejde med 

næste år. hvem gør hvad 

1. kirkebladet 

integreret med de 

andre foreninger i 

byen 

2. få SMS-beskeder 

til sognet op at 

køre (Maibritt) 

3. Tumlings sang i 

kirken 

4. Kirkegården grøn 

og vild med vilje 

5. Sang aften gæt en 

salme 

Det kan også være andet, 

men der skal startes et sted 

Der afholdes møde med øvrige foreninger, så vi kan laves fælles blad for Veflinge. 

Doris, Lone og Bente deltager. 

SMS-beskeder til sognet – annonceres i kirkebladet. Husk x-gudstjeneste vil blive 

sendt pr. sms og / eller m mail.  

Tumlingesang – førskolebørn mødes i kirken og synger som udgangspunkt hver 14 

dag. Bonnie og Nete arbejder videre med 

Kirkegården grøn og vild med vilje – Lone arbejder videre 

Sangaften – gæt en salme. Anette og Lars arbejder videre. 

Specielle gudstjenester planlægges på januar mødet.   

 

 

 

 

7 Nyt fra kontaktperson 

Fælleskalender  

Arbejdsmiljø drøftelse 

Fælleskalenderen – der arbejdes videre. Medarbejderen – er en kalender som er en 

mulighed. Nete undersøger  

Arbejdsmiljødrøftelse udsættes til personalemødet torsdag d. 9. december kl. 13.30  

 

8 Nyt fra formand. 

 

Præst og menighedsråd har lavet en aftale om vedligeholdelse af præstegårdshaven. 

 

9 Adventsfest 

Kirkebladet 

Konfirmation/materiale 

(Bonnie) 

Vi skal kigge på brug af 

konfirmandbygningen  

Adventsfest – d. 9. december.  

Kirkeblad – deadline midt i januar 

Konfirmationsmateriale: Urhistorien af Peter Madsen indkøbes til 

konfirmationsforberedelsen.  

Konfirmandbygningen udsættes til næste møde 

 

 

10 Kursus  Teologi for Lægfolk – nyt kursus under stiftet starter til januar. 
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11  Forslag til de næste 

møder i 2022. 

  

Onsdag den 12. januar 

Torsdag den 3. februar 

Onsdag den 2. marts 

Torsdag den 7 april 

Onsdag den 4. maj 

Torsdag den 2. juni 

Sommerfest den 1. juli 

 

 

Tirsdag d. 4. januar 2022 kl. 17.00-21.00 

Torsdag d. 10. februar 2022  

Tirsdag d. 1. marts 2022 

Torsdag d. 7. april 2022 

Tirsdag d. 3. maj 

Torsdag d. 2. juni 

Sommerfest d.  1. juli 

12 Opfølgning fra sidst 

1. danske bank 

2. kirketårnet 

3. satser omkring 

organist, ens 

satser fra vikar 

dækning 

Punktet er udsat til næste møde. 

13 Lone har noget fra 

klimamødet i provstiet  

Lone fortalte om klimamødet i provstiet. 

 

 

14 Se det medsendte fra 

visionsdag. Planlægge  

2023 

2024 

2025 

Udsat til næste møde 

 

15 Evt. intet 

 

 

 

Sign: Doris K. Mogensen 


