Ordinært møde i Vigersted menighedsråd torsdag den 21. august 2018 kl. 19.00 i
konfirmandstuen
Afbud fra Lena Uldall, medarbejder repræsentant Mia Engsager og kirkekulturmedarbejder Laila Rong
Hanna, samt suppleant Janne Helene Simonsen

1) Godkendelse af seneste referat og dagsorden
Seneste møde var 3. Maj 2018 – referat godkendt
dagsorden til dagens møde blev godkendt

2) Post og meddelelser siden sidst v / formanden
• Hjemmesiden Vigersted - Kværkeby. Opdatering. Vi opsiger vores nuværende hjemmeside
pr. 01.09. (A-M) og indbyder Laila og Kværkeby menighedsråd til en præsentation af de
indhentede hjemmesidetilbud med følgende beslutning om fremtidig hjemmeside.
• Danske Sømands- og Udlandskirker beder om støtte - umiddelbart vil menighedsrådet ikke
tegne noget "abonnement", men forslag om at vi til temadag for menighedsrådet 2019
invitere udvalgte organisation som f.eks. DSUK til at holde oplæg /foredrag, så vi har bedre
grundlag for at beslutte, hvad vi vil støtte og hvordan.
• Postkort fra Sverige - - oplæst.
3) Økonomi v / kasserer
• Vi har søgt om at tilføje i alt kr. 186.338 i budgettet for 2019 til kirke-kulturmedarbejder.
Forretningsudvalg v/ de 2 formænd og kontaktperson/præst Anne-Marie har indsendt
ansøgning til Provstiudvalget. Menighedsrådet bakker op om forretningsudvalgets
beslutning og ansøgning.
• Kvartalsrapport = halvårsrapport fra Bent. Kasserer Uffe orienterede om
kvartalsrapporterne, vi har bl.a. fået en regning på kalkning af kirken, som er væsentligt
(250.000 kr. mere) dyrere end tidligere kalkninger og budgetteret. Provstiet giver pengene
direkte, men vi imødeser en forklaring på budgetsamrådsmødet, og vil ellers spørge efter
en forklaring. I øvrigt tages kvartalsrapporterne til efterretning og blev underskrevet.
• Persondatalov: Skovbo Data vedr. gamle data - til efterretning
4) Personalegruppen v/ kontaktperson
Laila orienterer om det nye arbejde - udsat til kommende møde pga
kirkekulturmedarbejder Lailas afbud til i aften (barns sygedag)
Er alle de nye på plads? Ja, nye medarbejdere, rollefordeling / opgavefordeling, der
orienteres om, hvordan det i praksis fungerer, når vi har haft lejlighed til at komme i gang
med efterårssæsonen.
5) Arrangementer i den kommende tid og aftaler om tovholdere
• Sommersang på kirkeengen 5. juni - evaluering. Meget fint arrangement - kæmpe succes
med tæt på 100 deltagere. Vi gentager gerne, men står over i 2019 til fordel for aktiv
medvirken omkring Egnsspil 2019 (23. juni). Vi skriver i Lokalnyt i forårsudgaven om hvorfor
vi står over i 2019, men vender tilbage (stærkt) i 2020 og særligt for børn.
• Temadag den 22. September kl. 10-15. Inger og Søren - hvad tænker man om kødets
opstandelse? hvad menes der? Alder? Tilstand? Krop?

Forsagelsen og Fri os fra det onde - djævelen? Det Onde? Hvad mener vi? Gamle
Testamentes historie og dets historie som gudstjenestelig tekst? Siddende ved Gud Fader
den almægtiges højre hånd - hvad menes med det? Vi tænker sammen og samtaler om
vores tro. Lille gåtur og alternativ til de evt. dårligt gående.
• Mias koncert den 23. August i Kværkeby
• Koncert med Katrine Gislinge den 26. September i Vigersted.
6) Kirken, Kirkegård og Præstegård *
Nyt fra kirkegårdsudvalget - behandling af henvendelse fra pårørende til begravet på
kirkegården om sletning af gravsted før tid. Kirkegårdsudvalget er enige om, at et oprettet
gravsted ikke kan slettes før tid, og at gravstedsejer (som er afdøde) har rettighed til at
bestemme over gravsted inkl. gravsten anbragt på graven. Graver Arne har siden oplyst, at
gravsted godt kan sløjfes før tid, der er dog allerede betalt forud for den obligatoriske
hækklipning etc. i den 30 årige fredningsperiode. Genstande inkl. gravsten på graven
tilhører gravstedsejer.
Nyt fra præstegårdsudvalget. Orientering fra møde holdt i dag d. 21. august kl.
18.30.
Sten med tekst fra kirkegård? - henvendelse fra Peter Hansen (Lokalrådet) om evt.
brug af stenen, der ligger i hjørnet af kirkegården bag hækken.
ikke aktuelt for
nuværende
Tilbud om nyindbinding af kirkens salmebøger. Eksempel medbringes. udsat til
kommende møde
7) Tanker
• Klyngesamarbejde. Noget nyt? Uffe er repræsentant, deltager i møderne og holder
menighedsrådet orienteret.
8) Kommende mødedatoer
Budgetsamrådsmøde den 23. august - kasserer Uffe og formand Asger deltager
Temadag lørdag den 22. September
Ordinært MR onsdag den 24. Oktober
Ordinært MR tirsdag den 20. November
9) Eventuelt Kaffebrød - Lena?
pyntning til høstgudstjeneste.
mødet sluttede 21.20

