Grevinge Kirke

Referat
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 10.april 2018
kl. 18.00 til 21.00
Nr. 6

03.04.2018/
KS

Fremmødte medlemmer

Kirsten Schwartz, Annette Løn, Merete
Løvgreen, Leif Napier, Jens Tolstrup, Helle
Knudsen og Lene Sødring
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Godkendelse af dagsordenen.

godkendt

Hvis der under orienteringspunkter er
beslutningspunkter, skal de punktsættes på
dagsordenen i forvejen eller på næste møde!
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Godkendelse/underskrivelse
Referat af ekstraordinært møde 24.02.18 og
13.03.18

Kirsten kontakter PU ang. Møde om
bygherredrådgivning
Jens Tolstrup tager kontakt til både Stig
Tidsplan.
Brev fra biskop 8.marts ang. bevilling af lån.
Løkke og Jesper Herbert Nielsen ang
Tegninger og beskrivelse lægges på hjemmesiden. udtalelse om renoveringen.
Ejendomsskatter på hvilke matrikler?
Tidsplan er fremlagt og godkendt.

3

Renovering af præstegården og
menighedsfaciliteter
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Præsteprofil
Evaluering af temadag om præsteprofil d. 24. feb.
kl.10-14.
Forslag: Møde afholdes, hvor der arbejdes videre
med præsteprofil og stillingsbeskrivelse.
Mødedato aftales på mødet.
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Forslag: Kirke og menighedsråd skal være en del
af de lokale arrangementer i sognet, hvor det er
relevant.
A :Aktuelt Landsbydag d. 9. juni,
B: Skt. Hans bål d. 23. juni
C: og en udendørs gudstjeneste i samarbejde m. bl.a.
GSB og Sanselundsgruppen.
Landsbydag 9. juni hvor gospelkoret synger i kirken i
tidsrummet kl.13-14 og i våbenhuset vises planerne for
byggeri/renovering og en fra MR fortæller og svarer på
spørgsmål.
Skt. Hans bål 23. juni arr. på Sanselunden, hvor MR
deltager med f.eks. båltalen, fakler og evt. kaffe/te
m.m.
Udendørsgudstjeneste på Sanselunden sidst på
sommeren.
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Rettelse til punkt 6 ang
konfirmationsundervisning. Der skal stå: Der
resterer to undervisnings gange for
konfirmanderne i april måned plus Markus
live med Claus Højgaard Laursen d. ¾.

Præsternes hjørne

Møde aftalt d. 24/5 kl. 18.00 – 20.30. Kirsten
indbyder de to suppleanter.

A: Jens fortæller om renovering af præstegården og
gospelkoret har sagt ja til at synge
B: hele menighedsrådet deltager
C: udendørs gudstjeneste afholdes den dag, hvor der også
er kræmmermarked. Forslag om lørdag d. 18/8.
der aftales nærmere på et senere møde.

Minikonfirmand forløbet afsluttet med en
børnegudstjeneste d. 5.april, uddeling af diplomer
og med efterfølgende spisning.
Konfirmandnavne sættes i Ugeavisen og bedes
lagt på hjemmesiden.
Vakance.
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Evaluering
Sangaften torsdag d. 15. marts kl. 19-21.
Sorggruppe med Sigrun Christensen tirsdag d. 20.
marts kl. 9 morgenmad og kl. 10 oplæg.
Stiftsdag d. 17. marts.
Børnegudstjeneste 25. marts kl. 14 med
minikonfirmanderne med efterfølgende
traktement blev aflyst grundet sygdom. Den blev i
stedet afholdt d. 5. april kl.17.
Filmaften d.26. marts kl. 19.
Skærtorsdag d.29. marts kl.19 med Fløjtenist,
påskeliljer, påskeæg og quiz.
Langfredag d. 30. marts kl. 11.
Påskedag d.1.april kl.10 med trompetist,
påskeliljer, påskeæg og quiz.
Markus Live med Claus Højgaard Laursen tirsdag
d. 3.april kl. 19-21
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Praktiske opgaver
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Formandsorientering

Rejse til Indien med Karin Wandall d. 11. april
kl.19-21. Helle
Konfirmationer d. 22. og 29. april.
Filmaften d.30. april kl.19-21. Lene

a.

b.
c.

d.

e.

f.

g.
h.
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Brev fra stiftet ang. oprettelse af begivenheder i
kalenderen på Sogn.dk og kirketælling. Hvem har
haft opgaven og hvem har den nu?
Den mulige konflikt med strejke og lockout i
folkekirken
Skal nogle fra MR deltage i kurset ”Gudstjenesten
i centrum” d. 5.- 7. okt. 2018b for MR og ansatte i
Roskilde stift?
Distriktsforeningen m.fl. inviterer til møde ang.
”Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation
med forhandlingsret” d. 22. maj kl. (18.30 et let
traktement)19-21.30. Hvem deltager?
Kan vi indkøbe 50 eksemplarer af ”100 salmer” et
salmebogstillæg fra 2016? Der er indkøbt nodebog
til organist. Vores forskellige præster bruger
jævnligt salmer fra bogen. Pris per stk. 150 kr. (30
stk. koster 120 kr. pr. stk.).
Ny provst Karin Bundgaard Nielsen er ansat pr. 1.
maj 2018. Der er provsteindsætteslse d. 10. maj kl.
14 i Nykøbing kirke. Hvem deltager? Gave?
Orientering om henvendelser fra andre sogne om
lån af vores kirke
Driftsrammebevilling og budgetmøde

Kirke og kirkegårdsudvalg
Notat fra Charlotte Skibssted ligger på DAP fra
15.03.18 med rådgivning og faktura/bilag 1
MR skal beslutte de nye emner og der skal laves
gravkort, derefter skal PU godkende dette inden
udførelsen.
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Kirkeværge
Ting til anlægsansøgninger 2019
(Orgel skal renses, beløbet til katafalk m.fl. Skal der søges til

Lene indkøber engangstallerkener, sodavand,
tørrede bananskiver, iste, rosiner, peanuts,
kokosmel, indisk te. Alle der kommer
medbringer tekander.
A: vi aftaler med Karin Wandall om at sørge for dette.
B: vi afventer
C: Helle og Kirsten deltager
D:Kirsten og Lene deltager
E: vi køber 30 stk.
F: helle og Kirsten deltager
G: der har været henvendelser om lån af kirken, men det
kan ikke lade sig gøre de udmeldte dage.
H: vi har fået udmeldt vores driftsrammebevilling og der
er budget samråd d. 28/6. Anlægsønsker skal fremsættes
senest d. 14/6.
I: Karin Wandall er konstitueret som 25% præst frem til
20/5 og 75% derfra frem til ansættelse af ny præst

Notatet gennemgået. Tegninger og forslag fremlagt og
sendes videre til provstiet ang. Godkendelse med
skrivelse fra formanden. Nærmere beskrivelse i referat
fra Kirkegårdsudvalg d. 4/4 – 2018.
MR har besluttet at der ikke må ske kiste – eller
urnenedsættelser i nærheden af kirken og kirkemurene.
Vi tager imod tilbud om rensning af hynder og løber på
kr. 13.849,20 excl moms.
Vi bestiller lysglobe hos den lokale smed

nyt tæppe i midtergangen i kirken?).

Lysglobe indkøbes (udsat fra sidste budgetår)?
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Kontaktperson

Liste over ønsker til anlæg 2019 udarbejdet

Møde med graver.
Graver har ferie.

Møde afholdt og kontaktpersonen har orienteret om
forløbet.
Ferie afholdes: 16 – 22 april
30 april til 6. maj
18/5 – 3/6

Arrangement og koncertudvalg

Plan udleveret

Udvalget vil i samarbejde med PR udvalg
forbedre reklamering for film og læseklub.
Aftaler efterår 2018.
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Evt.
Hvem rengør køleskabet i køkkenet inden
udlån af lokalet?
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Næste møde tirsdag den 8.maj kl.18

Helle klarer det.

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 11.marts 2018

