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Afbud fra Inger Vendler.
Vi starter med en sang – vi sang Det dufter lysegrøn t
Godkendelse af referat og dagsorden - godkendt
Post siden sidst
A)Børnesagens Fællesråd vedr. konfirmation
B) Højst prioriterede anlæg og anskaffelser ved budgetlægning 2018 Ringsted
Ligningsområde
Formanden orienterede, og vi besluttede at hænge plakat fra Børnesagens Fællesråd op i
kirkens våbenhus på opslagstavlen. Der blev refereret fra Langtidsplanlægningsmødet.
Økonomi
A) Kasserer Uffe gennemgår kvartalsrapport – sendt fra Bent pr. mail den 5. April.
Kasserer Uffe gennemgik kvartalsrapporten, der blev taget til følge.
B) Torsdag den 1. juni: fællesmøde an. Budget 2018. Regnskabsfører Bent gør opmærksom
på, at det rammebeløb for 2018, provstiet har udmeldt, ikke tager højde for de øgede
lønudgifter efter lønforhøjelse til organist, graver m.v. Der budgetteres foreløbigt med de
nuværende lønudgifter, hvorefter vi må søge provstiet – der selv har opfordret til opdatering
af lønninger – om bevilling.
Personalegruppen
A) Kirkesanger: Brev fra Dansk Kirkemusiker Forening vedr. Kirsten. Status. Kontaktpersonen
orienterede om sagens forløb, og ansættelse af Kirsten Lybecker
Udvalg orienterer om:
b) “Lille” kirkesanger-vikarstilling – forslag til opslag er udarbejdet, men udvalget skal
indkaldes til nyt møde, hvor vi arbejder videre med begge stillinger, - også
Kirke/kulturmedarbejder helst inc. sekretærfunktion.
c) Marianne Piil – sekretærvikar. Marianne Piil ansættes som midlertidig vikar i
præstesekretær stillingen, indtil vi har afklaring. – Tidsbegrænset foreløbigt til 01.09. 2017
med mulighed for forlængelse.
d) Sundhedsordning – hvem ved noget om det? (møde den 26. April i Pedersborg)
Kontaktpersonen orienterede om sundhedsordningen og fra mødet, som graverne og organist
deltog i. Provstiets kontaktperson vedr. sundhedsordningen er Henning Simoni fra Ringsted
Sogn, som kontaktpersonen nu henvemnder sig til for at afklare tilmelding og økonomi for
arbejdsgiver.
Arrangementer og aftaler om tovholdere
Luther – arrangement ”Luthers liv som musikalsk billedfortælling” med Søren Juul og pianist
Plant et træ – forslag om arrangement omkring høstgudstjeneste, kirkegårdsudvalget går i
gang med forberedelserne, går tur på kirkegården. Hvilke, hvor og hvor mange træer - .
Kirkekaffeopfølgning – Lenas liste er en fin fordeling af tovholdere på det praktiske, - man
sørger selv for at sende en stedfortræder, hvis man er forhindret! Kirkekaffen er en succes.
Kirken, Kirkegård og præstegård
A) Status vedr. udtynding i østenden af kirkegården samt pudsning af mur mod gade.

- liste over kirkegårdsudvalgets ønsker til udtynding og har videre givet liste til graver Arne,
som har haft lejlighed til at udtale sig, hvorefter listen ( med tilhørende kort) og
bemærkninger sendes til godkendelse/orientering hos provstiet. Kirkegårdsmuren mod
gaden bliver beset af kirkeværge med firma Ingvardsens murerafdeling d. 4. maj.
B) 2 kirkebænke er fjernet på foranledning af Mia og Anne-Marie. Er det godt? – Det var en
test, fordi klaveret er så tungt at flytte rundt med. Vi bruger mest klaveret oppe foran i koret,
og efter indstilling fra organist og præst besluttede rådet, at klaveret kan have fast plads foran
i kirken ved prædikestolen. Når klaveret skal flyttes skal det planlægges i god tid, så der kan
indkaldes ekstra hjælp til flytning af instrumentet (løft op og ned af det nye rullestativ). De
nederste bænke bliver stående på deres oprindelige plads. Vi husker, at beslutninger om at
prøve noget, der omhandler inventar i kirken, skal gennem menighedsrådet (og provsti af og
til).
C) Tårnrum: indretning generelt. Degnestol flyttet? Igen ved, hvem der har drejet den ene
degnestol… men det giver os anledning til at overveje tårnrummets indretning som
gudstjenesterum, da tårnrumsgudstjenester er noget, vi er glade for. Vi vil gerne tænke
sammen om tårnrum/ kirkerummets løse stole etc.; kort sagt: indretning, og rådet besluttede
at holde næste menighedsrådsmøde delvis i kirkens rum. Kirkeværge Søren overvejer om vi
skal nedlægge ”ringerrummet” – Søren forespørger i provstiet.
D) Tiendeladen: Der skal ryddes op i køkkenet. Virker komfuret? Under vask skal ordnes.
Foranlediget af erfaringen med kirkekaffearrangementet vil menighedsrådet gerne have
indrettet skab under vasken mere rengøringsvenligt, Ingvardsen ser på det samtidigt med
muren; Der opsættes rullegardin /persienner i eksisterende ophæng – Lena er tovholder, ved
samme lejlighed fjernes spindelvæv ved vinduesåbninger. Lena er tovholder. Vi undersøger,
om ovn/komfur i tiendeladen kan bruges og gør det brugbart eller skifter det ud.
Syn den 10. Maj. Forberedelse? Deltagere? Der skal indkaldes til synet, som finder sted
Mia orienterer om ide om et flygel fast i kirken. Organist Mia orienterede om muligheder for
leje af flygel til at begynde med, med mulighed for senere køb, hvis man beslutter at købe.
Fordele ved et flygel er først og fremmest klang og fylde, mulighed for et større udvalg af
koncerter / kirkemusik. Et flygel koster ca. fra 30000 og opefter. Organist Mia foreslår i givet
fald placering ved prædikestolen, - forreste bænk skal i givet fald fjernes. Menighedsrådet
besluttede at lade organist Mia gå i gang med at undersøge markedets muligheder og melde
tilbage til menighedsrådet. Der skal måles op i kirken, hvilket kirkeværge Søren og formand
Asger står for.
Foranlediget af flygelsnak og økonomi drøftede rådet med organist Mia, om et nyt orgel er
relevant i forhold til Tulle Olsens tilbud om at stå i spidsen for en projektgruppe, der kunne
forsøge at rejse midlerne. Organist Mia gav udtryk for, at det nuværende orgel er godt og
velfungerende, og klinger godt, men for fremtidens skyld skal vi tænke noget nyt / udbygning
af nuværende orgel med inspiration fra Ny Vor Frue i Roskilde, hvor de har bygget orgel ”i
hjørner og kroge ”. Drøftelsen går ikke på at købe et orgel, - pga økonomisk, men på om vi vil
sætte en undersøgelse i værk med orgelbyggere og Jacob Lorentzen, organist i Holmen med
henblik på at kende mulighederne. Menighedsrådet vedtog at give organist Mia mandat til at
sætte denne undersøgelse i værk og rapportere tilbage til rådet.
Tanker

Fastlæggelse af tema-dag. Oprindeligt udvalg: Inger og Søren. Vi drøftede interessen for og
indhold af en sådan temadag og besluttede at tage punktet op på ny på møde d 13. sept.
Ændringer af liturgi skal i givet fald være vedtaget af begge menighedsråd og præst i
fællesskab og godkendes af biskoppen, - evt. kan denne del af ønsket temadagsdrøftelse tages
op på et fællesmøde, hvis vi ikke ønsker en temadag….
Eventuelt
Lena orienterede om dåbsklude, som nu strikkes af nørklerne. Præsten orienterede om
Kirkehøjskolen pr. notat fra Annette, da referat ikke er udsendt. Søren Hansen meldte sig som
stedfortræder til bestyrelsen. Vi aftalte forplejning til mødet i sept. – Irene. Formand Asger
orienterede om indkøbt bog om menighedsrådsarbejdet, som er ved at blive læst – det tegner
godt. Vi anskaffer endnu et eksemplar ” Menighedsrådsarbejde i praksis”
Der blev orienteret om DR – gudstjenester. – se bilag vedlagt til referat. – Der gøres en indsats
allerede nu for at gøre PR.
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