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Fremmødte medlemmer

Kirsten, Anders, Mette, Helle, Merethe, Jens,
AnneMarie og Majbritt
Afbud: Marianne
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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 af endeligt budget 2022/Bilag 1
Foreløbigt budget 2022 blev godkendt d.08-062021, nu med anlægspuljer tilføjet.
Husk at skrive godkendelse og stempel i referatet
med diverse underskrifter
Beslutning
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Menighedsrådet har godkendt det
endelige budget 2022
Grevinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
54834411, Budget 2022, Endelig budget
afleveret d. 11-10-2021 11:48

Kvartalsrapport tredje kvartal/
bilag 2a Kvartalsrapport 3.kvt
bilag 2b Budget formål 3.kvt

Kvartalsrapporten er godkendt

Beslutning
Husk at underskrive den!

Budget formål er gennemgået

Kontaktperson

Opgavebeskrivelsen blev godkendt og bliver
lagt som lamineret i teknikskabet i våbenhuset.

Beslutning
Opgavebeskrivelse for kirketjeneste ved
gudstjeneste til brug for vikar/nødvikar. Der kan
blive brug for at MR må træde til/Bilag 3
Ekstranøgle til skabet i våbenhuset bør laves.
Orienteringer
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Lukket punkt/Bilag 4
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Præstens hjørne

Det almene konfirmandhold er kommet godt i
gang. 8 konfirmander er tilmeldt.
Vi har tilmeldt os konfirmandtræf i Roskilde 3/2 om
aftenen og spiser sammen med Asnæs
konfirmander inden vi deler en bus til Roskilde.
Kirkebogseftersyn – alt ser fint ud.
Corona-efterslæbet er efterhånden arbejdet af.

Ønske om punkter til dagsorden til Kirke- og
Kirkegårdsudvalget. ATJ sender til Merete.
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Julen 2021 /Bilag 5
Drøftelse og beslutning
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Kirkeværge
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Evaluering

JULEN 2021
• Adventsfrokost søndag d. 28. nov. kl.12
i Kirke-og Kulturladen. Mad udefra.
• Juletræ på ”Kirketorvet” tændes kl.16 d.
28. nov. med sang og ???
• Juletræ(2 mindre ca. 2 m) i kirken i
samarbejde med Anders
• Adventskrans i kirken
• Op til d.28. nov. juletræ,
juledekorationer på bordene og på
strygerullen, juleblomster i vinduerne, to
store julehjerter i gavlen mod
Engelstrupvej i Kirke- og Kulturladen
• MR og medarbejdere julefrokost torsdag
d. 9.dec. kl.18 i Kirke- og Kulturladen.
Mad udefra.
• Julekoncert søndag d. 12.dec. kl. 15 med
Grevinge gospelkor, suppleret med Lise
Haarvik.
• De ni fortællinger søndag d. 19.dec.
kl.14/15 i Grevinge.
• Børnehave og dagpleje til
julegudstjenester med efterfølgende
traktement.
• Skolen i Herrestrup til julegudstjeneste
7. dec kl 9.00, 17. dec hele
Herrestrupskolen.
• Syng julen ind torsdag d.23.dec. kl.17
• Julegudstjenester d.24. dec. kl.13 og
kl.15 i kirken og kl.11 på plejecentret, d.
25.dec. kl.10 og d.26. kl.10

Orientering om Avlsgården.
Mindre overskridelse på carporten, ca 1000 kr,
men det er der lavet løsning for.
Der skal laves accepter på projekterne i 2022.
Møde afholdes om fjernvarme.

Orienteringer:

a. Fællesspisningen d.29. sep,
b. Fællesmøde om Provstiets
indsamlingsprojekt torsdag d.
30.sep. kl.19.30

c. Kirkemusikfestival med Prins
Gustav Ensemblet d.11. okt.
kl.19
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Kommende arrangementer og gudstjenester
med praktiske opgaver
Arrangementer:

a.Helle, Anders, Merethe, Kirsten, Majbritt.
b. Merethe, Helle,
a. Fællesspisning d.27.oktober kl.18. Hvem
c. Kirsten, Helle, Merethe
deltager?
d. Kirsten, Jens
b. Menighedsmøde d.2.nov.kl.18-20
indeholdende menighedsrådets årlige
e. 24/10 kl 10.30 Mette(kaffe)
beretning. Alle deltager. Hvem står for 31/10 kl 10 Kirsten(kaffe)
det praktiske?
7/11 (Kirsten + Jens)
c. Foredrag d. 4. nov. kl.19-21 med Familie
på Farten. Hvem deltager? Hvem står for 14/11 kl 10
d.

det praktiske?
Alle helgens dag d. 7. nov. kl.15. Hvem
står for det praktiske?

Gudstjenester:
e. 24.okt. kl.10.30, d. 31. okt. kl.10, d.7.
nov. kl.16 med kaffe kl.15 i Kirke- og
Kulturladen og d.14, nov. kl.10.
Hvem deltager, hvem læser indgangs og
udgangsbøn og evt. en tekst, hvem laver kaffe?
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Arrangementsudvalg
Udvalget afholder møde d. 6.okt.
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Formandsorientering.
Evt. med enkelte beslutningspunkter
Orienteringer:

Ansøgning afsendt til energipuljen ang. isolering
af rør i kælderen i præsteboligen
Formandsmøde med provsten d.26.oktober
Kirkegårdskonsulent Karin Nygaard Corfitzen
kommer d.11. november og ser på kirkegården
sammen med kirke- og kirkegårdsudvalget
Beslutninger:
Menighedsmøde d. 2.nov. med bl.a.
menighedsrådets årlige beretning. Forslag: Efter
beretningen drøftelse af diverse spørgsmål fra et
af Kirkefondens spørgekort.
Tour de France kører igennem Hovedgaden i
Grevinge lørdag d. 2. juli 2022. Kobler kirken sig
på en kommende eventgruppe?

Anders deltager i eventgruppe

Forslag til personalepolitik /Bilag 6
Hvorledes afsluttes den?

Gennemgås næste gang

Indstilling: Pårørende skal betale for
urnenedsættelse før den kan nedsættes på
gravstedet

Der undersøges om der er lovhjemmel
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Evt.

Indstillinger af gravsnedsættelser
Konstituering

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 11.oktober 2021

