
Referat af menighedsrådsmøde 19.august 2014 kl. 19.00. 

Afbud: Karen, Søren, Svend 

Nyt fra formanden: Tilbud om annonce på ” de gule sider”. Hanne undersøger, om 

vi skal tage imod eller afvise tilbuddene. 

Drøftelse af renholdelsen af kirkegården, og hvordan arbejdet hænger sammen i 

sommertiden med ferie og ”ekstra grøn vækst”. 

Kirkesyn 26. aug. i Ejlby, Særslev og præstegården kl. 15.00. 

Kirkesyn 27. aug. i Melby kl. 15.00. Energihæfterne skal medbringes! 

Nyt fra præsten: Ole Hansens orlov er flyttet til sept.- nov. Gertrud Iversen, 

Løgumkloster, varetager embedet i Veflinge. Vi siger ja tak til Oles tilbud om kyn-

delmissegudstjeneste, søndag 1.2.15, hvor Gunvor har friweekend. 

Ændring v/gudstjenste kl. 9.00 og 10.30 med hhv. en salme og læsning mindre og 

hhv. en nadversalme, prøves indtil videre. Georg Klinting laver et kor til høstguds-

tjenesten d. 14. sept. Vi prøver med 1 ny salme som ”Månedens salme”.  

Babysalmesang begynder 10.9., 22 er inviterede, pt. 4 tilmeldte. 

Konfirmandundervisning i efterår. Gunvor uddelte oversigt over forløbet. Der be-

gyndes med gudstjeneste søndag d. 21.9.  

Besøg fra Århus pastoralseminarium d. 9. okt. kl. 10. Svend og Connie deltager fra 

MR. 

Nyt kirkeblad er lige på trapperne 

Nyt fra kassereren:  

Kvartalsrapport gennemgået af Erik  

Nyt fra Kontaktperson: 

Medarbejdersamtaler afholdes forud for OK-forhandlinger. Der er nu en mere 

overskuelig FLØS-afregning.  

Nyt fra graveren: 

 Kirkefrokost efter høstgudstjeneste i Ejlby 14. sept. Connie og måske 

Lone medvirker. Flutes med fyld/pålæg, kaffe, te. Vi satser på ca. 30. Kirkepynt-

ning: Finn køber neg ved Y’s-Men og pynter med. Evt. kurv med æbler i våbenhuset. 



 Open by night 30. sept. Gunvor trykker plakater, der hænges op rundt 

omkring. Gunvor indrykker annonce i uge 39 i ugeavisen. Vi sidder rundt i præste-

gårdens stuer. Hvor og hvordan aftales i forbindelse med syn af præstegården.  

Lys på kirken.  

Hanne sørger for indkøb til sandwich til ca. 100. Sandwich, øl og vand. Der smøres 

sandwich fra mandag 29.sept. kl. 15. i konfirmandstuen. Bodil, Hanne, Mie, Lenette 

er ”smøre-holdet”. 

 

 Kirkegårdsudvalget v/ Hans og Connie 

Kirkeværgerne tager sig af det formelle vedr. kirkegårdene. Inden november-

mødet, hvor skal der vælges poster, overvejer vi, om vi skal have et visionsudvalg, 

som opfølgning på ”Kirkeudvikling”. 

Tine har måske lyst til at være med  

 

 Hvordan kommer vi videre med projekt ” præstegårdshaven” 

Mie, Hans, Erik, Gunvor blev valgt til ”præstegårdshaveudvalg” og arbejder videre 

med de tre indgivne tilbud. 

 

 Spisning efter familiegudstjeneste d. 26. okt. 

Udsættes til næste møde. 

 

Evt. Tak fra Jesper og Iben for opmærksomheden ved brylluppet.  

 

Næste møde: Onsdag 17. september kl. 19.00. Hans tager kage med. 

 

Referat 19.08.12/ GS 

 

 

 

 

       


