Grevinge Kirke

Dagsorden
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 14. jan. 2020
kl. 14 til 17
Nr. 2
BEMÆRK tidspunkt!
07.01.2020/
KS

Fremmødte medlemmer

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

Godkendt

2

Godkendelse/underskrivelse

Underskrevet
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Præstens hjørne

Hvis der under orienteringspunkter er
beslutningspunkter, skal de punktsættes på
dagsordenen i forvejen eller på næste møde!

Referat af møde 10.12.19
a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.
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A:
B:
C: Plan diskuteret. Præstens have er afgrænset
ved begyndelsen af stendiget, men den nedre
del er menighedsrådets og kan bruges til
menighedsaktiviteter efter aftale med præsten,
som også har brugsret til dette stykke.
Menighedsrådet har en forpligtelse til at
vedligeholde haven i sin helhed.
D: Gudstjenesteudvalget har udarbejdet forslag
til ændringer i gudstjenesten. De blev
gennemgået og godkendt. De bliver iværksat
løbende. Menigheden inddrages gennem
hjemmesiden, kirkebladet og dialog ved
https://www.salmedatabasen.dk/bruger/opret kirkekaffen.
Salmebøger (”100 salmer” med 20 – 30 E: vi enedes om at søge om bevilling til Konica
stk. mere?)
Minolta Bizhub C458.
F: databasen indeholder nyere salmer og salmer,
som ikke er i trykt i salmebøgerne. De
indeholder både tekst, noder og lyd. Der er
kopiret.
Godkendt
G: der indkøbes 30 stk.
Hæfte om ”Dåb” (tidligere udleveret
hæfte)
Hæfte om ”Gudstjeneste” orientering om
hovedpunkter (tidligere udleveret hæfte)
Udvalg for præstegårdshaven (Anders,
Jens, Kirsten) har afholdt møde.
Orientering og drøftelse/ bilag 1
Gudstjenesteudvalg har afholdt deres
første møde og har drøftet justeringer i
liturgien/ bilag 2
Orientering og drøftelse ang. andet
tilbud på en kopimaskine/bilag 3
Menighedsrådet søges om lov til at tegne
et sogneabonnement på Salmedatabasen
på ”lille sogns-modellen” der koster 900
kr. om året inkl. moms.

Kirke og kirkegårdsudvalg
a.

Beskæring, fældning af træer i

Onsdag, d. 15/1 kommer havearkitekten og det
aftales hvilke træer, der skal fældes, dernæst

præstegårdshave og i ”skoven”.

aftales om nedskydning af råger. Punkter til
næste møde er debatteret.
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Kontaktperson

d. 25/2 indkaldes til medarbejdermøde.
Graveren og medhjælper er på kursus d.d.
Berit er på kursus uge 6 og Poul er på kursus i
uge 4.
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Førstehjælpskursus og hjertestarter

Vi har mulighed for at søge Trygfonden om at
få et kursus i førstehjælp. En hjertestarter koster
mellem 1.300 og 1.600
Vi sender en ansøgning til Trygfonden inden
1/3. Annette skriver.
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Evaluering
a. Julegudstjenesterne, herunder
tårnkoncert
b. Nytårsgudstjeneste d. 1. jan. kl. 14.00.
c. Helligtrekongers søndag d. 5. januar
kl.10.00.
d. Nytårskoncert d. 11. jan. kl. 19 med
Hagested ensemblet med efterfølgende
nytårskur.
e. Fernisering d. 12. januar efter
gudstjenesten.

A: vejret var dårligt, så intet tårn, men kun inde
i kirken. Meget stemningsfyldt. Velbesøgt. Der
må gerne være 4 fællessange. Gudstjenesten d.
24. var meget dejlig. Der var desværre nogle,
som gik forgæves. vi skal inden næste jul have
fundet ud af, om tiden er rigtig. Skal der være
to? Eller? 1. juledag omkring 20 besøgende.
B: 20 – 25 stykker. God gudstjeneste og
hyggeligt senere.
C: fint omkring 30
D: helt utrolig dejlig koncert. Meget fin
stemning.
E: omkring 20 mennesker. Fint arrangement
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Kirkeværge

A: hvis den skal være mere udstrakt, skal den
limes fast til gulvet. Nationalmuseet.
B: låsene er tjekket og virker fint
C: menighedsrådet ønsker den oprindelige
gravstedaftale ang. N række 15-16.
d: Provstesyn fredag. d. 24. april kl. 10.00.
E: udsættes til næste møde

Tilbagemelding herpå.

a.
b.

c.
d.
e.

Løber i våbenhuset
Låsene i dørene i Kirke- og Kulturlade
og konfirmandlokale
Gravstedsnedlæggelser
Kirkesyn 2020
Budgetønsker 2021
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Studietur og sognetur 2020
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Formandsorientering.

a.
b.

Udvalg nedsættes
Datoer besluttes

Udsættes til februar

A: Helle og Kirsten
B: Lene, Kirsten, Jens
a. Distriktsforeningen tirsdag d. 28. januar C: alle deltager
om liturgi. Hvem kan deltage?
D
b. Distriktsforeningen s generalforsamling
E: mangellisten gennemgået og revideret.
onsdag d. 5. feb. Hvem deltager?
c. Stiftsdag lørdag d. 28. marts. Så vidt

Evt. med enkelte beslutningspunkter

muligt opfordres der til at alle deltager.

d. Møde provst og MR formænd d. 22.
januar

e. Mangelliste/kommende opgaver inde og
ude ved Kirke- og Kulturlade,
præstegårdshave, carport m.m./bilag 4
Andet?
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A: Kirsten, Leif, Merete, Lene og Jens kommer
B: Jens Annette, Helle og Kirsten kommer
med ATJ
C: Lene, Jens, Leif
Lysgudstjeneste /Kyndelmisse søndag d.
D: Anders laver en annonce
2. februar
E: 19/1 – Kirsten og Jens
Foredrag med Ole Andersen ”Mit liv
med musik” torsdag d. 13. februar kl.19- 26/1 – ingen kaffe
21
2/2 - ingen kaffe
Valentins andagt onsdag d. 19. februar
9/2 – ingen kaffe
kl.17 med efterfølgende middag
16/2 – kl. 10.30 – Annette og Jens
Gudstjenester d.19. jan. kl. 10, 26. jan.
23/2 – Anders, Lene og Kirsten arrangerer og
kl. 9, 2. feb. kl. 16, 9. feb. kl. 9, 16., feb.
resten af mr deltager.
kl.10.30 og d. 23. feb. kl.10

Praktiske opgaver
a. Sangaften torsdag d.23. januar kl.19-21
b.
c.
d.
e.

fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende
tøndeslagning
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Evt.
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Næste møde tirsdag den 18. feb. kl.18.0021.00

Mande/kvinde cafe
Nummer til mobilepay: 87 25 41

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 13. januar 2020

