Menighedsrådsmøde kl. 19.00 den 20. aug. 2014 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra: Nina Petersen
Øvrigt tilstede:
Kaffe/brød v. Eva Sonne
Dagsorden
1. Mødeprotokol fra 17/62014
Ad. 5. Lesley vil så vidt muligt have
afviklet sin ferie inden, hun går på
barsel
2. Præstegårdsudvalget
Maling af vinduer i
præstegården
Linoleum i køkkenet buler

Malerarbejdet i præstegården er i gang.
Linoleum i køkkenet skal være under observation, og skal laves i
forbindelse med 1 års gennemsynet af huset.
Bent F. informerer om præstegårdssynet. Lofter og skunk i
graverbolig skal isoleres. KEK går i gang omkring d. 1/11-14.
Skorsten repareres, den skal inddækkes når skorstenen er blevet
repareret. Det klarer A-Z.
Elinstallation i graverbolig ordnes.

3. Aktivitetsudvalget
Kirkekaffe 7. & 14. september:
Henny

Kirkerup kirkekaffe: Karen laver kaffe/ småkager. Marianne laver
kaffe.

Ældreudflugt: Henny (kaffe og kage)
Kim Sjøgren

Gimlinge Kirke 27/8 kl. 19.00

Cykelgudstjeneste
Æblemostgudstjeneste

Kaffe og bolle ( Henny & Sonja) og æblemost. Kirkebænke ( Vi løfter
i flok ) Uffe spiller harmonika. Plan B – Mogens Nellemann kommer
med telt, vi bruger provstikontor.

Peter Pedal gudstjeneste(
madgudstjeneste )

Pitabrød og tilbehør: Sonja, Henny, evt. Karen

Let traktement bagefter i konfirmandhuset. Kransekage og Asti
Indvielse af det nye orgel i
Sørbymagle Kirke
Høstgudstjeneste i Kirkerup kl. 10.30 Hos Nina: Pizza og kringle kaffe, diverse drikkevarer. Kopper og
tallerkner fra Sørby: Karen & Bent, Mogens

( Hos Nina)
Gudstjeneste for
konfirmandforældre( Praktisk/ pizza,
drikkevarer)

Sonja tjekker sodavand og dækker op. Marianne bestiller pizza på
Schweizerpladsen. 7 pizza til 40 mennesker ( Familiepizza )

Konfirmandstart d. 3. september;
17-19. Mad

Marianne står for arrangementet.

4. Regnskabsfører/kasserer
De likvide midler er ved at være brugt. Det skal undersøges, om der
kan søges om penge fra provstiets 5% midlerne eller ved fonde i
forbindelse med orglet.
Man kan søge Augustinusfonden om penge, når orglet er godkendt.

5. Nyt fra graverne
Sørbymagle: Barselsløsning?
Kirkerup.

Kurt Larsen og Kurt Pedersen ( Hus /Have ) hjælper hinanden med
at passe kirke og kirkegård. Kurt Pedersen tager også rengøring i
kirke og konfirmandhuset. Henny sørger for kaffe og småkager på
lager til konfirmandhuset.

6. Arbejder ved kirker og
kirkegårde
a. Sørbymagle
Bliver installeret i konfirmandhuset.
Konfirmandundervis Renovering af kirkebænke. Kirsten Trampedach ( vejledning om
ningen: netadgang i renovering af bænkene )
konfirmandhuset
b. Kirkerup
Messehagel.
Ansøgning fra
kirkesanger Anne
om
sangundervisning er
modtaget. –
Ansøgning
godkendt.

7. Visioner.
Evaluering af præstens tiltag

8. Skoletjenesten Et samarbejde
mellem Slagelse og Kalundborg
prostier

9. Orglet

Bodil De Neergaard har været på besøg i Kirkerup og vil gerne
tilbyde at ændre på messehaglen så den er tilpasset præsten. Det
skal sættes i gang hurtigst muligt!

De nye tiltag skal have lov til at bundfælde sig i sognene det næste
stykke tid, så vi som menighedsråd, kirkebetjening, præst kan se
hvordan vi magter opgaverne og hvordan tiltagene bliver modtaget
hos menigheden.

Kalundborg provsti har ansat præst der har 50 % til skoletjenesten
og en pædagogisk medarbejder. Antvorskov sogn har ansat 25%
stilling til arbejdet med skoletjenesten i Slagelse-Skælskør Provsti.
Skal bearbejdes på budgetmødet d. 27/8.

Vi håber på at orglet bliver færdigt til d. 17/9! John Sørensen har
haft stort arbejde med orglet, og med at tage det gamle orgel ned.
10. Øvrige meddelelse, herunder
skrivelse o.a. som er noteret.
a. Ændring af
gudstjenester
b. Kurser
c. Temadag 22.nov

11. Eventuelt

12. Næste møde: 23. september

Vi har ændret på gudstjenestetiderne, således at kl. 9 gudstjenesten
konverteres til at finde sted på andre tidspunkter. - Eks.vis
familiegudstjenester kl. 17. og andre tiltag. Vi implementerer stille
og roligt de nye tiltag.
Kursus: Kirkernes regnskab, viden om økonomi
Temadag: Hans Anker Jørgensen & Marianne Jelved
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2014 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.

