
Møde i aktivitetsudvalg onsdag d. 23. september 2021 kl. 17.30 på 

Dalgaard: 
Til stede: Erik Rahn, Hans Henriksen, Anne Haugaard, Anne Kathrine Rafn Hauge, Afbud: Allan Lau 

 

1) Siden sidst: evaluering af afholdte arrangementer: 

• Sankt Hans v. Dalgaard 23/6 kl. 18.30 (Hans, Allan) – 185 fremmødte  
• Fyraftensgudstjeneste i juli i Flødstrup var meget dårligt besøgt. Det er nok den forkerte 

måned at holde det i;  i september kom der 32. Næste gang oktober (Hans, AK) – vi 
fortsætter efter samme model. 

• Matador i ord og toner 25/8 kl. 19.30 på Dalgaard (Anne havde kontakten - Britta stod 
for kaffe+kage) – 37 fremmødte til en rig tig god aften. Der blev indkøbt to spejle til 
toilettet på 1. sal (100 kr i Røde Kors, og så fik Klaus et strygebræt med til at stryge 
alterduge på) 

• Babysalmesang - Louise har startet hold op slut august – næsten fyldt;(forårsholdet 
starter 25/3) 

• Fredagscafé – indtil videre aftalt til sidste fredag i måneden august-november – 1. gang 
kom der kun 1, men der har nok heller ikke været reklameret for det. 

• Konfirmationerne 28+29/8 gik godt – næste år lægger vi dog ½ time mere mellem 
lørdagskonfirmationerne.  

• Opstart af nye konfirmander - familiegudstjeneste i Ullerslev + hygge på Dalgaard 2/9 
(AK+Britta) – Gik fint. Vi er endt med et meget stort hold, hvoraf en del derfor vil blive 
undervist i Skellerup. Vi vil også prøve at lave en del kreative aktiviteter sammen. 

•  Høstgudstjenester m. frokost: Ullerslev 12/9 kl. 10.30 (familie) og frokost på Dalgaard: 
ca 30 deltagere (?), blanding af konfirmander og faste kirkegængere, samt en enkelt 
småbørnsfamilie.  

2) overblik: ting, der ligger fast henover næste kirkeblad 

• Høstgudstjeneste Flødstrup 26/9 kl.10.30 (klassisk + fløjte + menighedsmøde) 
(AK+Britta)- ca 25 deltager. Gert William Knudsen på fløjte kr. 2000Fredagscafé 29/10, 
28/1, 25/2 og 1/4  - laves om til eftermiddagshygge inden fyraftenssangen, da der heller 
ikke kom nogen 24/9. 

• Fyraftenssang 29/10, 28/1, 25/2 og 1/4 
• Halloween 31/10 kl. 16 børnegudstjeneste Ullerslev + temadag for konfirmander (AK). 

Therese medvirker med børnekor. Pizza bagefter på Dalgaard. 
• Allehelgen 7/11 - musikgudstjenester i begge kirker (eftermiddag/aften) AK+Anne –  

Anne har hyret Anders Wilken Nielsen med trompet. Pris 4.000 
• Sogneaften november (Anne) – Jacob Beck og Ingeborg Børch torsdag 11/11 kl. 19.30, 

Dalgaard. Pris: 14.000  
• 9 læsninger med konfirmander i Flødstrup (AK+PSV) 25/11 kl. 17.00 
• 1. søndag i advent 28/11 kl. 16 - juletræstænding m.m. Ullerslev (AK + Britta + Hans) 

Julemarked o.l. v. Dalgaard – Hans er kontakt til foreninger m.m.. AK indforskriver 
konfirmander til at stille julekrybbe op. 



• Julekoncert - Kor a la Carte (8/12 19.30 i Flødstrup) (Anne) Pris 5.000 
• Juleaften? Anne finder ekstra musik til gudstjenesterne kl. 13.00, 14.30 og 16.00 
• Sogneaften i Flødstrup v. Louise 20/1 kl. 19.30 Pris ? 
• Fastelavn 27/2 2022 kl. 10.30 - børnegudstjeneste + hygge på Dalgaard (AK + Britta) 

 

3) brainstorm "advent-advent" - jvf. ovenstående + årshjul 

• hvor er der "plads" til ekstraarrangementer det kommende år?  
• hvad skal de bestå af? 

Januar – Sogneaften 20/1+ fyraftensgudstjeneste 28/1; 
Visionsdag/medarbejdermøde lørdag den 15. januar 

Februar – fyraftenssang, Fastelavn (..og musikskolen låner Ullerslev kirke til koncert 
8/2) 

Marts – foredrag Ullerslev? - noget ”rugbrød” = ”bliv klog foredrag”; Hans undersøger 
prisleje for foredrag med Ôslem Cekic, da det er blevet efterspurgt. Og ellers får vi 
mange tilbud og foredrag o.l., som vi altid kan kigge på til januarmødet. 

April – påske – samme opskrift som sidste år; minikonfirmander 2.påskedag-
2.pinsedag;  

Maj – forårskoncert Kristine Becker Lund Trio 3/5 19.30 (kr. 12.000) + fyraften 
Bededag + Kr. H 

Juni – Sankt Hans torsdag d. 23/6 

Juli – ikke noget ekstra (!) 

August – Sogneudflugt – gode idéer modtages; evt. fyraftensgudstjeneste m. 
sensommertema 

September – Høstgudstjenester; konfirmandstart 

Oktober – Sogneaften/fyraftensgudstjeneste + Halloween 

November – Allehelgen + sogneaften/fyraftensgt. + 1. s.i a. 

December – 9. læsniger + julekoncert (flyttes rundt i forhold til hinanden) + ”plejer” 

 

 



4) budget 

• Penge – vi skal have lavet et mere overskueligt budget/regnskab, men der er penge til 
alt det, vi har planlagt. 

• Tid – så længe vi holder os til årshjulet, hænger det sammen. Men hvis der skal ekstra 
ind, skal noget andet ud. 

• evt. frivillige? Der er en opgave i at få engageret flere.  
• Vi regner med at køre videre med samme budget næste år  

 

5) kirkeblad: 
Julenummeret sendes til tryk 29/9 om morgenen til omdeling i uge 42 – bliver 2 sider længere 
end tidligere, så skriftstørrelsen kan blive større, der er plads til billeder og nogle af Pernilles 
ting også kan komme med på sigt(sorggruppe i provstiregi, bibellæsegruppe, malergruppe). 
Nummeret slutter med fastelavn, som så også indleder næste nummer. Der er allerede booket 
omdeling i uge 7 og i uge 25 næste år. Gudstjenestelisten for foråret lægges endeligt fast ved 
præstemøde 12/1; deadline for kirkeblad må være ugen efter, så vi skal lige huske det i 
forhold til budgetønsker m.m. 
 
Husk til påskenummeret: Ny præst, påske m.m. , konfirmationer, minikonfirmander, 
forårskoncerten til maj (Kristine Becker Lund Trio – 3. maj 19.30 i Ullerslev), Sankt Hans og 
dato til sogneudflugt. Konfirmationstilmeldinger inden 1/7 (!) 
 
 
6) næste møde  
 
6/1 kl. 16.00 

 


