
 
 
 

Referat fra aktivitetsudvalgmøde 13/4 2021 kl 17.30, Dalgaard.  
Deltagere: Allan Lau, Erik Rahn, Anne Haugaard, Hans Henriksen, Anne Kathrine Rafn Hauge 
 
 
1) overblik: allerede annoncerede aktiviteter m.m. (se også pkt.4) 
 

• musikgudstjenester bededag 30/4 og Kr.himmelfartsdag 13/5 (AK, Hans og Louise) NB 
- + konfirmander heldag 

• forårskoncert 18/5 kl. 19.30 i Flødstrup (Anne) 
• børnegudstjeneste 2. pinsedag 24/5 kl. 10.30, Ullerslev - evt. m. hygge på Dalgaard 

bagefter (AK, Louise og Britta) 
• Sankt Hans v. Dalgaard 23/6 kl. 18.30 - hvem står for bålbygning, stoleopsætning, 

oprydning m.v.? evt. kontakt til skolen ang. madbod + båltale; musik? (Hans påtog sig 
at være tovholder og kontakte skolen. Allan foreslog evt. at bruge træ fra planlagt 
oprydning i præstegårdshaven. 

• Matador i ord og toner 25/8 kl. 19.30 på Dalgaard (Anne har kontakten - Britta står for 
kaffe+kage) 

• konfirmationer 28+29/8 (AK - afhænger lidt af coronaregler, men der burde være styr 
på det) 

• opstart af nye konfirmander - familiegudstjeneste i Ullerslev + hygge på Dalgaard 2/9 
(AK+Britta) 
 

andet, som der er sat dato på 
 

• høstgudstjenester m. frokost: Ullerslev 12/9 kl. 10.30 (familie) og Flødstrup 26/9 
kl.10.30 (klassisk - evt. + menighedsmøde) (AK+Britta) 

• Halloween 31/10 kl. 16 børnegudstjeneste Ullerslev + temadag for konfirmander (AK + 
???) 

• Allehelgen 7/11 - musikgudstjenester i begge kirker (eftermiddag/aften) AK+Anne - 
der skal evt. bestilles (+ budgeteres med!) ekstra musik 

• 1. søndag i advent 28/11 kl. 16 - juletræstænding m.m. Ullerslev 
• Julekoncert - Kor a La Carte (Flødstrup 8/12 kl. 19.30) (Anne) 
• Fastelavn 27/2 2022 kl. 10.30 - børnegudstjeneste + hygge 

 
 
2) brainstorm "sommer til sommer" - jvf. ovenstående + årshjul 

• hvor er der "plads" til ekstraarrangementer? (se pkt. 3 og 4))  
• hvad skal de bestå af? (se pkt. 4) 



(bemærk, at vi forventer mange vielser/dåb i sensommeren/efteråret, men folk endnu holder 
sig tilbage med at "booke kirke") 
 
 
3) budget 

• penge - vi holder os inden for budgetter, men det vil være rart med et særskilt 
budget/regnskab for aktivitetsudvalget. Det overvejes som udgangspunkt at undlade 
annoncering i aviserne, da dette i mange tilfælde koster lige så meget som selve 
arrangementet, og vi når ganske bredt ud med kombinationen af kirkeblad, 
hjemmeside, facebook og almindelige opslag. 

• tid - vi kører fortsat på lidt lavt blus i efteråret, da der forventes ekstraordinært mange 
kirkelige handlinger. 

• evt. frivillige? fredagscafé o.l. - vi afventer restriktionernes ophør, men håber da, 
fredagscaféen (eller tilsvarende) kan komme i gang igen. Det kan overvejes, ud over 
kaffe/kage, at bevilge penge til foredrag o.l. 

 
4) aktiviteter næste kirkeblad (= sommer+efterår) helt på plads (fremlægges på MR-møde 
18/5): 
 
Der burde være styr på det meste:  
AK aftaler aftengudstjenester efter "fyraftensmodellen" med Hans og Louise, fx. slut august, 
midt september og først i oktober(?). Vi går efter 17.00 til aftengudstjenester på hverdage, og 
16.00 på søn- og helligdage, dog 15.30 og 17.00 til allehelgen.  
 
Anne finder musik til allehelgen (detaljerne behøver ikke komme med i dette blad, da der er 
overlap med følgende blad, som udkommer sidste uge i oktober. Vi fastholder personlig 
invitation til pårørende, og anbefaler "almindelige" kirkegængere at komme i Flødstrup. 15.30 
og 17.00 er gode tidspunkter).  
 
Menighedsrådet skal tage stilling til, om det årlige menighedsmøde evt. skal finde sted i 
forbindelse med høstfrokosten i Flødstrup 26/9. 
 
 
5) aktiviteter bladet efter (= advent/jul/vinter) klar i store træk (evt. større budgetønsker 
med til MR-møde 18/5):  
 
Pt. følger vi årshjulet; Anne undersøger angående en sogneaften midt i november i Ullerslev, 
da julekoncerten bedst lægges i Flødstrup. Vi skal være forsigtige med ikke at få lagt ekstra 
arrangementer ind i december, da den i forvejen er meget presset. 
 
Der er nogle praktiske ting, der skal på plads omkring julebelysningen inden 1. søndag i 
advent, og vi regner også med at genbruge julekrybben (..det var meget velfungerende sidste 
år, og vil også aflaste Ullerslev kirke lidt).  
 
 



6) evt. :  
 
 
Udvalget foreslår, at klaveret på 1. sal på Dalgaard flyttes til Flødstrup Kirke/konfirmandstue. 
 
Referat for udvalgsmødet sendes til menighedsrådet forud for menighedsrådsmødet og lægges 
også op som bilag på sogn.dk  
 
 
Næste møde: 9. juni kl. 17.30 på Dalgaard 
 
 


