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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 27.02.19
Tilstede: Svend Aage Jensen, Marianne Lykke Larsen, Karen Margrethe Junge, Britta Bertelsen,
Bente Nørgård-Sørensen, Søren Nørgård-Sørensen, Hans Graversen, Kenneth Hakala, Jens Otto
Nielsen, Hans Martin Hansen, Bente Luise Toft, Hanne Drejer
Afbud: Lydia Kragh-Hansen, Freddie Rosenfeld
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
262 Den blå anemone.
2. Bemærkninger til dagsorden
Ingen bemærkninger.
3. Godkendelse af referat fra mødet 29.01.19
Ingen bemærkninger.
4. Orientering – siden sidst
Formand
Svarmailen til Rejkjer blev læst op.
Nyt fra provsti – PU møde 21.02.1
Pkt. 7 på provstimødet vedr. nyt tag på Vejlby Kirke godkendt.
Møder i provstiet i august måned med alle menighedsråd i stedet for indledende
budgetsamråd og foreløbige budgetter - dato kommer.
Anmodning til Stiftet om stop af spam og lignende i den officielle postkasse
Det kom der umiddelbart ikke meget ud af.
Kontaktperson
Intet nyt.
Kirkeværge
Ikke tilstede.
Præsterne
Dødsfald fylder meget.
Konfirmandundervisningen er i gang igen. Herunder specialklasser. (Provstiet
inddrages i konfirmandundervisningen af den stærkt voksende gruppe med behov for
specialundervisning)
Gudstjenesteplan er på vej. Bente på kursus i uge 12 og 13.
Medarbejderrepræsentant
Intet nyt fra de andre medarbejdergrupper.
BBR og kloakering i Røjle Skov skulle nu være på plads.
Hegn mod offentlig sti i Strib lavet – i Vejlby arbejdes der på fortsat oprydning Præstehaven er ordnet – Der skaffes bænk til kirkegården i Røjleskov
Forårsblomsterne er reserveret – Ekstra salmebøger og vogne hertil er på vej.
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Debitorer er blevet rykket for manglende betaling.
Hans Jørgen sygemeldt.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Orientering om aktuelle projekter
Stormskade på Vejlby præstegård – Køkkenbord m.v. i Sognegården repareres.
Orgelrensning i Strib starter primo april. Meddelelse til medarbejdere.
Aktivitetsudvalget:
Kirkekaffe ved kommende gudstjenester på plads.
Aktiviteter i øvrigt som i seneste referat.
Byggeudvalget:
Vejlby kirke – nyt tag.
Orientering om arkitektens projektforslag, som er videresendt med ansøgning om godkendelse i
provstiet.
Projektforslaget er tidligere sendt til alle i menighedsrådet (fejlagtigt oplyst at det
findes på DAP). Godkendelse fra Stiftet afventes.
6. Gudstjenestens liturgi
Anvendelse af anden autoriseret nadverbøn (pkt. 8 i Ritualbogen)
Det alternative nadverritual fra Himmelev Sogn drøftet.
Alternativet må gerne bruges. Det er op til præsterne, hvornår der bruges det
traditionelle og alternativet fra Himmelev.
7. Menighedsmødet den 03.02.19
Evaluering og drøftelse af forslag
• Ny kirke i Strib
Gamle notater fremskaffet og gennemgået.
Drøftelse af emnet med den konklusion, at der blev nedsat et udvalg til videre
bearbejdning. Udvalg: Svend Aage, Marianne, Bente Luise og Bente Nørgård.
• Børnearbejdet, børnekonfirmandundervisningen
Tidligere beslutninger skal følges op. Ekstern hjælp kan evt. være behjælpelig.
Tilbud til efter sommerferien 2019 udarbejdes.
8. Økonomi
Foreløbig prognose for årsregnskab 2018 med kommentarer (større underskud end forventet)
Kort gennemgang. Underskud større end forventet. Bilag og forklaring udsendt.
9. Eventuelt
Sognegrænser kan søges på sogn.dk
Opfordring til deltagelse i Onsdagskirken 6. marts.
Spis sammen 11. marts med efterfølgende foredrag kl. 19, hvor alle er velkomne til at
deltage.
10. Drøftelse af indlæg fra Menighedsmødet den 03.02.19 (lukket møde)
Referent: Bente Nørgård / Svend Aage

