
14-02-22 

 

 

1 

Menighedsrådsmøde torsdag den. 10. februar 2022 kl. 17.30 i Konfirmandstuen.  
 
 

Fraværende:  

 

1 Godkendelse af referat fra 

den 3. december 

Godkendt. 
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Godkendelse af dagsorden Godkendt datoen dog ændret til 10. februar 2022, mødet i januar ikke blev afholdt. 

 

 

3 Nyt fra personale 

Fællesmorgen kaffe datoer 

Fremadrettet. 

Vagn undersøger ny rampe til kirken. Der bør indkøbes lys med batterier til 

kirkebænke/juletræerne. Vagn ønskeroverdækning til materialevogn.  

Morgenkaffe fredag d. 1. april kl. 7.45 

 

4 Nyt fra Præst 

 

Nete er syg.  

 

 

5 Nyt fra kirkeværger 

 

Der er købt nyt afspritningsautomat til kirken.  

Gunnar informerer om enkelte episoder i kirkeskoven og der tages hånd om det. 

 

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 

Kirkeblad: Erling Jensen, Langesøhus, kom på besøg og fortalte om trykning af 

kirkeblad.  

En opsamling i forhold til emnerne. 

SMS-ordninger (f.eks. gudstjenesten er kl. 10.00, der er et arrangement på søndag) 

Koster kr. 200,- for 5oo SMS´er pr. måned. Det bliver gennem kirkeblade, man kan 

søge om at komme med i ordningent men først næste blad. Der arbejdes videre på 

sagen. 

Tumlingesang – der arbejdes videre 

Kirkegården - vild med vilje og grøn kirke. Lone orienterer om emnet.  

Der skal arbejdes med mere energirigtig opvarmning af kirken.  

Vi vil gerne sortere affald, men nu er vi registreret som erhverv og så er det andre 

regler, der gælder. 

Sangaften – Doris snakker med Lars 

 

7 Nyt fra kontaktperson 

Fælleskalender  

Arbejdsmiljø drøftelse 

Personale møde 

Fælleskalender – der arbejdes videre på sagen. 

Personalemøde d. 27. januar 

Anette og Bente laver regler og retningslinjer for brug af konfirmandbygningen 

 

 

8 Nyt fra formand. 

 

Doris orienterede om renovering af kirken. Sonja og Doris laver ansøgning til 

renoveringspuljen inden 1. marts. Arkitekten har været på besøg. 

 

 

9 Vi skal kigge på brug af 

konfirmandbygningen  

Udsættes til næste møde 

 

 

 

10 Kursuser Intet   

 

 

 

11  Forslag til de næste 

møder i 2022. 

 

 

 

 

Tirsdag d. 1. marts 2022 

Torsdag d. 7. april 2022 

Tirsdag d. 3. maj  

Torsdag d. 2. juni  

Sommerfest d. 1. juli 
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12 Lone. kirkegården Orientering af Lone og der arbejdes videre. 

13 Skal vi have ny visionsdag 

2022 

 

 

 

14 Evt. Arbejdsdag i konfirmandstuen – fredag d. 18. marts. Kl. 14 – 17. 

Sogneudflugt torsdag d. 9. juni 

Doris søger om forårsmødet i provstiudvalget kan afholdes i Veflinge. Mødet finder 

sted d. 30. marts 

 

 


