Menighedsrådsmøde dagsorden/referat 10-01-2018 kl. 17.00
i Kværkeby Kirke
Indkaldte/Fremmødte: Gurli Birkholm Petersen (GP) - Uwe Wolter (UW) - Martin Pedersen (MP) - Birgit Nielsen (BN) Iris Henriksen (IH) - Arne Rugtved (AR) - Lis Mikkelsen (LM)
Suppleanter: Annette Hansen (AH) - Gurli Jørgensen (GJ)
AFBUD: Anne-Marie Nybo Mehlsen (AM)
1. Nyt fra formand (MP)/Siden sidst overordnet
Udskrift fra Dagbladet oktober 2017 blev uddelt. Vi vil godt
 Præstetavle til Kværkeby Kirke
arbejde videre med dette.
 Opfølgning af vores markedsføring af sognet på
medierne bl.a. hjemmesiden

Arne fortalte om, at Kirkehøjskolens repræsentantskab
gerne vil arbejde for dette sammen med de 6 sogne. Birgit
fortæller, at den nye sognemedarbejder vil arbejde med
dette.

 Martin skal bestille kalendere til dem, som gerne
vil have: 5 stk. Er dette gjort og er de kommet?

Er kommet i dag og er delt ud.

 Arne har skrevet lidt om, hvad menighedsrådet
har arbejdet med i det sidste års tid. Dette er
modtaget som mail den 29/11-2017.

Gives til den nye sekretær, som så kan arbejde videre med
det.

 Forretningsorden, er medsendt til gennemgang
 Retningslinjer for udarbejdelse af forespørgsler
 Tilbud til/fra menighedsrådet
 Liste over Leverandører

Der nedsættes et udvalg til at få lavet en forretningsorden
med bl.a. skriftlige aftaler og en tidsplan for udførelsen af
de arbejder, vi ønsker udført. Martin, Birgit, Arne og
Annette er med i dette udvalg.

 Sletning af restancer

Jævnfør mail fra Bent og Lis tages dette til efterretning og
restancerne slettes.

 Bier på kirkegården (grøn kirke)

Lis har holdt møde med Kenneth, om hvor de kan stå. Der
laves en skriftlig aftale med ham, om bl.a. hvem gør hvad
og hvornår. Og hvad er udgiften for kirken?

 Møde i Midt- og Vestsjællands Distriktsforening
den 28. februar 2018 kl. 18.00 i Sorø Sognegård

Annette deltager.

 Menighedsmøde

Vi skal have fundet en dato for dette møde. Det aftales på
næste møde i februar.

2. Nyt fra præst (AM)
 Kirkehøjskolen bliver den 24. og 25. februar 2018 i
Vigersted om Menneskets vilkår.

Folder ligger i våbenhuset.

3. Nyt fra præstegårdsudvalg (AM)
 Nyt dato for et møde??

Møde skulle have været afholdt den 10/1-2018, men er
udsat pga. sygdom.

4. Nyt fra kirkeværge (GP)
 Lys på kirken

Der er kun lys på kirken i december måneder. Martin har

bedt om et tilbud på dette, så vi kan få lys i hele den mørke
periode.
Hvor langt er vi nået her?
Vi vil gerne have, at der er lys på kirken, indtil Kyndelmisse
fra 2019. De nye lamper kommer i næste uge. Det kan
være, at standerne skal flyttes. Lis taler med personalet på
Lidemark kirkegård om et kors med lys i mod vest i tårnet.
 Kirkesynet den 10. maj 2017

Mureren er bestilt til udførelse af arbejdet.
Dette er ikke udført helt endnu. Arne er tovholder på dette.

 Kalkning af kirken

Det er i proces. Det er pt. udskudt til 2018 ifølge
administrationschef Henning Simoni fra Ringsted Sogn.

 Kirkegården
 Kværkebyvej 72

Se under punktet om Menighedshuset.
Der er problemer med komfuret. Det påhviler udlejeren, at
reparere eller at indkøbe et nyt. Vi skal betale, så det skal
købes ind hurtigst muligt.

 Kirkevej 37

Der er problemer med komfuret. Det påhviler udlejeren, at
reparere eller at indkøbe et nyt. Vi skal betale, så det skal
købes ind hurtigst muligt.

 Menighedshus

Status ved AR og MP
Arne har talt med provst Lars Poulsen om bl.a. tegningerne
over huset. De har en arkitekt, som vi kan bruge. Martin
har kontakt til en lokal arkitekt, som evt. kan bruges.
Martin har fået en henvendelse fra Rosengården om, at de
gerne vil sælge noget jord til os til vores menighedshus.
Martin giver besked om, at vi takker nej og vi fortsætter
med det, vi har gang i nu.

 Vedligeholdelsesudvalget

Der indkaldes til møde i januar for behandling af rapporten
fra selskabet for kirkelig kunst.
Udvalget består af Martin, Iris, Arne, Gurli B. og Lis.
Mødedato bliver torsdag den 8. februar 2018 kl. 15.30,
inden det ordinære menighedsrådsmøde.
Martin skal købe nogle hvide svampe til at vaske væggene
ned med inde i selve kirken.
Vi skal prøve at formindske brugen af stearinlys i kirken.
Stenradiatorer laves ikke mere. Fyrfadslys med lille
brændetid er de bedste.

 Ny lysekrone til ”skibet” i kirken

Vi undersøger markedet for at finde en evt. brugt en.
Vi leder på nettet efter en.

 Selve kirken

Der har været fejl på fyret, som derfor har været
lukket. Vi afventer rapport fra serviceteknikeren og
vi henvender os herefter til Trustrup for et møde.
Lis kontakter Ingo Olsen for at komme videre.

5. Nyt fra kontaktperson (AM/MP)
 Ny Kirkesanger/medhjælper

Gitte Hugger Paxevanos er ansat som

sognemedhjælper/kirkekulturmedarbejder og kirkesanger.
 Præstesekretær

6. Nyt fra graver (LM)
 Dødsfaldsfolder

Marianne Piil er ansat som præstesekretær.

Anne-Marie arbejder på at få den færdigt.

 Træer på kirkegård

Udskudt fra sidste møde.
Hvad skal der ske med dem?
Vi kan genbruge dem til flere ting andre steder på
kirkegården. Lis kontrakter Produktionsskolen i
Haraldsted/Roskilde Tekniske Skole Vrangeskov. Træer
fjernes evt. efter behov.
Lis har talt med skovfogeden om de to træer lige ved
indgangen ved kirkedøren. De skal væk nu. Lis tager stilling
til, hvad der skal ske, når vi ved, hvordan træerne ser ud
efter fældningen.
Træerne ude på Kværkebyvej. Et er dødt og to er på vej.
Hvad kommer det til at koste?

 Redegørelse af grandækning og medhjælpertimer

Der er brugt 16 timer mere end budgettet. Og der er brugt
16.000 kr. mere på gran.
Peter Madsen starter i arbejdsprøvning den 1. februar
2018.

7. Nyt fra kasserer (UW) - Økonomi/Regnskab

8. Arrangementer
 Kor

Underskrivelse af alt, hvad der er regninger, er udsat pga.
af sygdom.

Onsdag

 Babysalmesang

Torsdag

 Konfirmander

Onsdag og Torsdag.

 Gudstjenester

7. januar 2018 kl. 14.00, Se gudstjenesten fra Vigersted
kirke med Mias musikalske univers på DR-K
7. januar 2018 kl. 17.00, Hellig 3 Konger med husvelsignelse
og grill bagefter
14. januar 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste
28. januar 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste med kirkekaffe
bagefter
28. januar 2018 kl. 14.00, Se gudstjenesten fra Vigersted
kirke på DR-K
4. februar 2018 kl. 9.00, Gudstjeneste med Regitze Marker
18. februar 2018 kl. 10.30 Gudstjeneste med kirkekaffe
bagefter
24. februar 2018 kl. 9.30-15.30, Kirkehøjskole i Vigersted

Præstegård
25. februar 2018, kl. 10.30, Fællesgudstjeneste i Vigersted
Kirke
25. februar 2018, kl. 12.00-14.00, Kirkehøjskole i Vigersted
Præstegård
4. marts 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste
Forslag til arrangementer:
Iris forslog Hella Joof. Bjørn Thomasen (han har skrevet
bogen ”Kampen om de danske sjæle”) kom også på tale.

9. Kirkekaffe
På følgende dage efter højmessen:

10. Ferie for personale
Anne-Marie:

Lis (og Arne):

28. januar 2018, Gurli B. sørger for dette
18. februar 2018, Uwe sørger for dette

 Friweekend 3. + 4. februar 2018, som efter
omstændighederne, udvides med feriedage før og efter.
 Holder fri igen til foråret uden at vide noget nærmere
endnu.





11. Næste møde
Torsdag den 8. februar 2018, forplejning: Birgit

Uge 8 fra tirsdag den 20.februar til og med mandag den
26.februar 2018.
Uge 16 fra tirsdag den 17. april til og med mandag den
23. april 2018.
Uge 31-32-33 fra mandag den 30. juli til og med
mandag den 20. august 2018.
Uge 39 ved ikke endnu hvilken weekend det bliver
indover.

Møderække for 1. halvår 2018 er:
Onsdag den 10. januar 2018, bemærk ny dato!
Torsdag den 8. februar 2018, forplejning: Birgit
Onsdag den 7. marts 2018, afbud fra Birgit
Onsdag den 4. april 2018
Tirsdag den 1. maj 2018
Torsdag den 7. juni 2018
Alle møderne starter kl. 17.00 og er i Kværkeby Kirke, hvis
ikke andet nævnes!
Husk evt. punkter til næste møde skal være sekretæren i
hænde senest 10 dage før mødets afholdelse, så det kan nå
at komme ud med dagsordenen.

12. Evt.

Der er kommet en mail fra Provstiet om etablering af en
skoletjeneste. Den store model vil koste 600.000-700.000
kr. årligt og den lille model vil koste 450.000-500.000 kr.
Dette skal tages fra de midler, vi har nu.

Anne-Marie høres om dette. Martin skriver tilbage til
Provstiet om flere oplysninger angående økonomien, da
det ikke helt fremgår, hvor meget det enkelte sogn vil
komme til at betale for tjenesten?
Gurli B.har talt med Jannie Speake om, at Dennis gerne vil
komme og underholde med spil. Gurli taler med AnneMarie om det.
Rosengården har skrevet til Martin om, at de gerne vil
sælge Kirkevej 14-18 eller et stykke af Rosengårdsvænget
til brug for et nyt menighedshus.
Martin skriver et svar til dem.

