
Menighedsrådsmøde for Veflinge Kirke d. 20. januar 2021

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

1. Orientering ved medarbejder rep. Affugteren virker godt og der er taget 1230 liter vand ud af
kirken. Luftfugttigheden liger på 52 % og det er som det skal være. 
Et besøg af Scoubo Data koster kr. 6.000,- men vi afventer til restriktioner i forbinelse med 
coronaen er lempet. 
Renovering af salmebøger (pris kr. 130,- pr stk.) - Doris undersøger om der er penge på 
budgettet. 

2. Orientering ved præsten: De nye retningslinjer gør at der kan max være 21 personer til 
kirkelige handlinger, ingen fællessang, dog synger Berith og gudstjenesten varer kun en halv
time. 
Konfirmanderne har hjemmeundervisning – skriftlige spørgsmål. Som udgangspunkt holder 
vi fast i konfirmation den sidste søndag i april 

3. Orientering ved kontaktperson: Sonja har været på virtuelt kursus for nye medlemmer i går. 
Er tilmeldt kursus vedr. kontaktpersoner d. 9. marts 2021. 
Overlevering fra Lene foregår på fredag. 
Ferieplanlægning – der afholdes virtuelt møde med Doris, Sonja, Martin, Lars, Berith, Vagn 
og Tommy. Sonja melder nogle datoer ud.

4. Orientering ved kirkeværger: Der er lavet en kælkebakken i kirkeskoven. 
En højtaler til våbenhuset er ikke købt endnu. Den er rimelig dyr. Ser om man kan få trådløs 
højtaler i stedet for. 

5. Orientering ved kirkegårdsudvalget: Der der kirkegårdsvandring og inspiration onsdag d. 14.
april kl. 17.00. Vedtægter og ordensbestemmelser for kirkegården skal også revurderes af 
kirkegårdsudvalget. Doris og Gunnar kigger på dem og videresender til menighedsrådet. 

6. Orientering ved formanden: Vedr. præstestilling – migrantdelingen tager steftet sig af  og 
Doris, Sonja, Bonnie og Lone tager sig af den lokale del og der holdes møde mandag d. 1 
februar kl. 18.00.

a. Nyt fra præsteboligen: der har været ekstraregninger på kr. 111.000,- mere end budgetteret
bl.a  på grund af asbest i kælderen. Doris søger provstiet. Det blevet flot. Vi kigger på det til 
næste møde. Der er slået græs og det er fint. Konfirmandstuen er gjort rent og det er meget 
fint.

b. Konfirmandstuen (fortæller cafe).
c. Julehjælp evaluering – 5 fik julehjælp og det blev godt modtaget. Anette, Lone og Bonnie 
er arbejdsgruppe for julehjælp
d. Årshjul – udsat.
e. Evaluering af julen. Havde planlagt 4 gudstjenester, men det blev aflyst. Siden nytårsdag 
er der holdt korte gudstjenester. 
g. Dato den 24. januar visions dag for personale og menighedsråd. - udsat..
h. Konstitueringen er rettet.
i. Møde hos Doris d. 25. juni 2021

       7. Næste møde onsdag d. 10. februar. 2021 kl. 18.00




