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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 24.11.21
Tilstede: Frants Torp Madsen, Kenneth Hakala, Svend Aage Jensen, Rikke Kølby Christensen,
Søren Mommsen, Jens Bang Nielsen, Jes Rønn Hansen, Henrik Møller, Bente Nørgård-Sørensen,
Marianne Lykke Larsen, Jens Otto Nielsen, Mette Rasmussen, Bente Luise Toft
Afbud: Hans Graversen
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Indledning med højskolesang (Vær velkommen Herrens år)
2. Bemærkninger til dagsorden
Ingen bemærkninger
3. Godkendelse af referat fra forrige møde 28.10.21
Referat godkendt
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provstiet (PU møde 17.11.21)
Svend Aage er stadig formand i provstiudvalget. Marianne Lykke Larsen er
stedfortræder. Kvartalsrapport og budget 2022 er taget til efterretning.
Nyt fra Fyens Stift – tilbud til menighedsrådene
Der er jævnligt nyt på DAP fra Stiftet. Stiftet har markedsført sig med hvad de kan
tilbyde af hjælp til menighedsrådene. Så brug dem endelig.
Aktuelle Corona vejledninger
I den seneste fra 16. november er det eneste, vi skal forholde os til, Coronapas i
tilfælde af at mere end 200 skulle finde på at komme i kirke i Vejlby kirke.
MR vil ikke sætte medarbejdere eller andre til at tjekke coronapas, så derfor
begrænser vi adgang til kirker og Sognegård til 200 eller til det tal, som
myndighederne pålægger os. Der holdes eventuelt små ekstraordinære møder i
menighedsrådet, så man løbende kan forholde sig til og udgive instruks til præster og
medarbejdere om, hvordan man forholder sig til yderligere tiltag mod corona-smitten.
Donation fra Strib borger til ny kirke i Strib
Menighedsrådet er meget taknemmelige for gaven – og der oprettes en ny konto der
hedder ”Ny kirke i Strib”.
Kontaktperson
Intet nyt.
Kirkeværge
Kirkeværgen har haft samtale med en af dem, der har klaget over Vejlby Kirkegårds
vedligeholdelses-tilstand, og lovet at menighedsrådet nok skulle have fokus på det.
Der arbejdes med at forny kontrakten om bortforpagtningen af præstegårdsjorden i
Vejlby.
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Præsterne
Ann Højstrup afslutter sin præstepraktik på søndag med at prædike i Vejlby, Strib og
om aftenen i Gamborg.
Der har været en forespørgsel om kirken vil være med i et juleoptog 2. s. i advent
med udgangspunkt ved Strib kirke. (Ikke i år pga. corona). Det synes menighedsrådet
er en god idé.
Medarbejderrepræsentant
I Vejlby kirke er der hul på et varmerør under våbenhuset. Der sættes en reparation i
gang torsdag den 25. november, så det er i orden inden weekenden – forhåbentligt.
Om 8-10 dage er grandækningen overstået.
Der er kommet mange nye ”gran-kunder”, der betaler år for år.
Efter grandækningsperioden kommer der regnings-udskrivning.
Der gøres klar til 1. s. i advent i vores kirker.
Ingen yderligere bemærkninger fra øvrige medarbejdergrupper – udover begyndende
juletravlhed.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget
Referat fra møde 17.11.21
Badeværelset på Øster Alle er lavet færdig.
Der er kommet flere tilbud på nye stole til salen i Sognegården.
Aktivitetsudvalget
Referat fra møde 02.11.21
Der er kommet en invitation til Vingsted-center-udflugten 21. januar.
Frants, Kristine, Christel og Jes er i ”ad hoc” udvalg til gudstjenesten den 9. januar,
hvor Birgittes og Lises jubilæer markeres.
Kirkejordsudvalget
Evt. nyt
Den 10. november blev der holdt et lille møde, hvor man arbejdede med forslag om at
etablere en lille sø i det lavtliggende område på den sydlige del.
Kirkejordsudvalget har menighedsrådets opbakning til at udarbejde konkrete planer,
for på kirkegårdsjorden at skabe et mere rekreativt område til gavn for naturen og
beboerne i Vejlby.
Kirkebygningsudvalget
Forslag til beslutning:
”På Strib kirkegård kan der ikke erhverves eller fornyes gravsteder i afdeling A i området med
gravpladserne nr. 3 til og med nr. 42, da området er reserveret til fremtidigt kirkebyggeri”
Forslaget er godkendt af menighedsrådet. Kenneth Hakala ønsker noteret, at han
undlod at stemme.
Forslag om at invitere biskop og provst til møde med MR for drøftelse af muligheder for ny kirke i
Strib.
Forslaget er godkendt af menighedsrådet.
Bente Nørgård Sørensen indtræder i udvalget.
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Kirkebladsudvalget
Der skal udpeges / vælges et nyt medlem til udvalget.
Jes vil gerne hjælpe til i en periode – og formanden undersøger muligheden for at
finde et eksternt udvalgsmedlem.
6. Valg til enkeltposter for det kommende år
Følgende er på valg: Formand / Næstformand / Kasserer / Kirkeværge / Kontaktperson / Sekretær
/ Bygningssagkyndig / Bemyndiget medunderskriver.
Der er genvalg til alle enkeltposter.
7. Mødeplan 2022
Godkendelse af forslag til mødekalender 2022
Planen er godkendt.
Kirkebygningsudvalget indbyder biskop og provst – og alle fra menighedsrådet der har
lyst og tid til at deltage – til en drøftelse af muligheder for nyt kirkebyggeri. (25. eller
26. januar kl. 17.00)
8. Kollektliste 2022
Godkendelse af forslag til Kollektliste 2022
Kollektlisten er godkendt. Mobil-Pay nummeret skal på en eller anden måde
tydeliggøres i kirken.
9. Eventuelt
MR har fået en tak for fra Hans-Jørgen, (tidligere gravermedhjælper Vejlby), for den
opmærksomhed han fik i forbindelse med sin afsked.
Der sendes en lille julehilsen til de personer, der på en særlig måde har hjulpet
menighedsrådet det sidste års tid.

Referent: Jes / Svend Aage

