
VEERST OG BÆKKE MENIGHEDSRÅD

Fælles menighedsrådsmØde onsdag 11. augusi 2021. kl. 19.30 i
konfirmandhuset

F2021-O3

Til stede: Kirsten Landmark, Ove Hørlyck, Laust Bie, Heidi Poder, Lene, Niels, Vera, Hanne,
Marianne, Mira og Jette
Afbud: Anja

Pkt. Beslutn ing Ansv

03.01 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt

03,02 Siden sidst Det forventes af restriktionerne ophører fra på

lørdag d. 14. august 2027.

Mira har haft møde med præsten fra Glejbjerg
ang. minikonfimand. Han har gode erfaringer med
en "model" hvor han i 3. klasse har
minikonfirmander 4 gange, og juniorkonfirmand i

5. klasse - ligeledes 4 gange. Mira ønsker at gå
videre med denne ide, hvilket menighedsrådene
bakker op om.
Sogneeftermiddage er gået godt. Der har været en
god stemning og flere er kommet igen, Behovet er
hygge og sang - oplæg eller foredrag må gerne
være korte. Vi holder det på det niveau næste år.

Gennemgået og godkendt

Dagsorden

Kvartalsrapport for 2
kvartal 2027.

03.03

Samarbejde mellem Andst,
Gesten, Veerst og Baekke.
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03.05 Kaffeliste til fællesmøder
- Se bilag

Kirsten og Vera deltager fra Veerst Nenighedsråd i

samarbejdet. Det er endnu ikke besluttet, hvem
der deltager fra Bække Menighedsråd, men der
tilgår besked, når det er besluttet.

Fremadrettet drikker vi kaffe undervejs i mødet.
Vi støtter Brugsen og køber lidt kage og frugt
Heidi laver en liste over ansvarlige
Man får det skrevet til Bække Kirke og får
kvitteringen med til Lene

Udvalg:

- PR-udvalg

- Gudstjenesteudva lg;
Gud stjenestelister.

- Præsteskoven

- Præstegårdsudvalg

03,06

Gudstjenesteudvalg og PR-udvalget "fusion erer",
så aet bliver et samlet "Aktivitetsudvalg"

PR-udvalg
Det nye Kirkeblad er færdigt og udkommer snart
Kirkebladene postomdeles til alle matrikler og man
kan ikke fravaelge kirkebladene. De, der
distribuerer kirkebladene, må ikke have kendskab
til folks religiøse overbevisning, eller om nogen har
fravalgt kirkebladet, og derfor kan man ikke vælge
det fra.



Forslag om PR og
g udstjenesteudva lg
skal lægges
sammen til et
aktivitetsudva lg.

Gudstjenesteplanen sendes ud forud for mødet, så
man har læst den igennem inden og kan komme
med kommentarer på mødet. Gudstjenesteplanen
er dog kun en lille del af mødet i

aktivitetsudvalget. Andre punkter er særlige
gudstjenester/arrangementer og PR for disse -
samt Kirkebladet.
Møde i aktivitetsudvalget d, 7. sept. Kl. 19.00

Præsteskovsudva lget:
Skovvandring med skovfogeden (og nok også den
tidligere skovfoged) der fortæller om skoven i

forbindelse med høstgudstjenesten d. 12. sept.
Laust har talt med vores "nabo" i skoven i forhold
til et samarbejde om vedligehold af veje.

Præstegå rdsudva lg
Laust og Mira har haft møde med en tØmrer vedr.
mulighed for renovering af trappe

Vaskemaskinen i præsteboligen fungerer ikke.
Laust arbejder videre med at finde en ny maskine,
der fungerer efter hensigten

Der er indhentet et tilbud på anlæg af varme i

køkkengulvet. Der er dog brug for at kende et nyt
køkkens indretning, så man ikke har gulvvarme
unødvendige steder - fx under
køkkenelementerne.
Mira rykker for køkkentilbud

Laust har indhentet tilbud på afslibning af gulvet i

konfirmandhuset. Laust arbejder videre.

Det vedtages at købe nye rullegardiner til de 4
små ruder i konfirmandhusets store lokale

Skilte på Jordrupvej ved skoven. Hanne taler med
Henrik om dette
Nedklipning af grene på stien, så den er så farbar
som muligt - Laust
Annoncering i avisen - Mira
Kirsten taler med Niels Peter om at køre derud
med traktor og vogn - med bænke
Kager og kaffe/te: Vera og Hanne

03.08 Hjælpere til fælles
høstg udstjeneste

100 salmer
- Indkøb i år eller

2022.

Der er bevilget penge i budgettet til
salmebogstillaeg, som købes i 2022, 50 stk. til hver
kirke.

Mira sidder med i udvalg vedr. strukturændringer
Der bliver sendt noget materiale ud, som vi
opfordres til at kigge på. Rtte menighedsråd i

03.09

03. 11 Eventuelt

,i

03 1O 

-Personale 

- Lukket



provstiet er inviteret til møde ang.
strukturændringer d.2t. sept. på Askov Højskole

Referat: lette
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