Grevinge Kirke

Dagsorden
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 10.august
2021
kl. 17.00 til 20.00
Nr. 8

30.07.2021/
KS

Fremmødte medlemmer

1

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

2

Kvartalsrapport 2.kvartal
Kasserer og formand har holdt møde med
regnskabsfører ang. kvartalsrapport
Orientering:
a. Kvartalsrapport/bilag1
b. Budget, formål/ bilag 2
Husk at underskrive.

3

Kirkekaffe og cafe’borde
Beslutning
Indstilling far ATJ og KS: vedrørende
kirkekaffe og indkøb af cafeborde til
tårnrummet/bilag 3

4

Præstens hjørne
a.

5

Konfirmander

Kirkeværge
Orienteringer:
a. Avlsgården solgt
b. Genopretning af gravsteder efter
plantning af taks
c. Provstesynsrapport /bilag 4

6

Seniorboliger
Orientering:
Der arbejdes fortsat videre med at en andel af
jorden ved forpagtergården skal brugs til at
etablere nogle seniorboliger.
Arealet dertil indgår derfor ikke i det nylige salg
af forpagtergården.
Der har været dialog med kommunen om at
området kunne indgå i den kommende lokalplan.
Det er blevet afvist. Kommunen er ikke indstillet
på flere almennyttige boliger i Grevinge sogn.

I stedet for er man velvillig til at lave et tillæg til
Lokalplanen, hvis der er tilstrækkeligt med
interesserede til at købe en andelsbolig på
området eller at der kan opnås kontakt til en
privat investor der vil stå for udlejningen.
Beslutning
Indstilling fra KS: Menighedsrådet arbejder
videre med planerne. Eventuelle interessenter
kontaktes og herefter indkaldes der til et offentligt
møde om planerne. Et udvalg bestående af Jens,
Merete og Kirsten arbejder videre med sagen.

7

Kommende arrangementer og gudstjenester
med praktiske opgaver
Med forbehold for gennemførelse i forhold til
myndighedernes retningslinjer i forbindelse med
covid-19.
a. Friluftsgudstjeneste på
Sanselunden søndag d. 15.
august kl.11.00. Der serveres
pølser, brød og øl og vand ved
grillhytten. Jens, Mette og
Kirsten deltager. Borde og stole
lånes hos Bulow.
b. Sommerkoncert med Reiners
Big Band lørdag d.28.august
kl.13. Der serveres øl og vand.
Toiletterne ved p-plads kan
benyttes. Borde og stole lånes
ved Bulow. Jens, Helle. Majbritt
og Anders deltager.
c. Portvinssmagning m.m. fredag
d. 3. september kl.19-21. Hvem
deltager?
d. Familiekirke fredag
d.10.september kl.16.30 -18.30.
Anders, Majbritt og Kirsten
deltager. Andre?
Gudstjenester: 22. aug. kl.10, d.29.aug.kl.10, d.
12. sep. og d.19.sep.

8

Forslag til kommissorium for PR
udvalget/bilag 5
Beslutning

9

Gudstjenesteudvalget
a.Ansøgning til biskop om brug af Bibelen 2020
er imødekommet i en tidsbegrænset periode på et
år. Evaluering af forsøget skal fremsendes i løbet
af september 2022/bilag 6
b.Orienteringer

10

Kontaktperson
Orienteringer

11

Formandsorientering.
Evt. med enkelte beslutningspunkter
Orienteringer:

a.

Forslag om at de sydlige kirker igen
laver et fælles arrangement for
børnefamilier er udsat. Provstiets
udviklingspulje har bevilget 15.000 kr.,
men da resten af finansieringen mangler
ses der på en anden mulighed og et andet
tidspunkt.
b. Budgetsamråd d.24.juni. Der er et
orienterende møde om det kommende
valg til Provstiudvalg og Stiftsråd d. 2.
september i Vig forsamlingshus.
9.september offentligt budgetsamråd
ang. anlægsbevillinger. D. 26. oktober
formandsmøde med provsten. Diverse
hæfter vedrørende KVIST, byggesager
og CO2 udleveret/bilag 7
c. Aftale med kunstner Anette Lynge om at
udstille i Kirke-og Kulturladen i novemberdecember måned
Beslutninger:
d.

e.

f.

g.

h.

i.

12

Evt.

Stiftsdag lørdag d.11. september kl.1017 i Roskilde. MR har i de senere år
deltaget. Indstilling fra KS: MR og
medarbejdere opfordres til at deltage.
Pris 100 kr. per deltager. Hvem deltager?
Hvem kan køre?( se program på DAP
eller på bagsiden af det sidste stiftsblad).
Temadag om diakoni i Roskilde stift
onsdag d. 15.september kl.9.00-15.15 i
Haslev. Den er gratis. Indstilling fra
KS: Den kommende bestyrelse for
menighedsplejen og interesserede fra
MR tilbydes at deltage
Skabelsesgudstjeneste i Roskilde
Domkirke med pilgrimsvandring fra
Lejre inden gudstjenesten søndag d.
26.september kl.17.00. Hvem er
interesseret i at deltage?
Fællesmøde om Odsherreds provstis
indsamlingsprojekt d. 30. september
kl.19.30 i Kirke- Kulturladen.
Provstikomiteen anmoder om støtte med
et administrationsgebyr på 500 kr. Kan
vi det? Hvem deltager?/Bilag 8
Menighedsplejebestyrelse bestående af
bl.a. to fra MR. Udover Anders, hvem er
interesseret i at sidde i bestyrelsen?
Inspirationsaften om det aktive kirkerum
onsdag d. 6. oktober kl.17-21.30 i
Ringsted, pris per deltager 300 kr.
inklusiv mad. Hvem deltager?/bilag 9

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 9. august 2021

