Menighedsrådsmøde kl. 19.00 d. 13. januar 2015 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra: Nina Pedersen, Karen Andersen
Øvrigt tilstede: Kurt, Tove
Kaffe/brød v. Kurt Petersen
Dagsorden
1. Mødeprotokol
2. Præstegårdsudvalget
Træ i præstegården

Vand i oliefyr i præstegården

Fyr i graverboligen
3. Aktivitetsudvalget
Indvielse af orgel

4. Regnskabsfører/kasserer
Regnskab: Kvartalsrapport.

Træet op mod Weisleder, det smider en del grene ud på vejen og i
nabohaverne. På have siden er der ikke nogen problemer, da det
oftest blæser den vej. Der er ikke som sådan nogle døde dele på
træet.
Det tages med til præstegårdssyn, så der bliver en bred vurdering.
Der har været en stor ophobning af vand i olietanken, dette er suget
op og der er lavet ny serviceaftale.
Måske kan vandet komme fra påfyldningsstudsen, da den er under
jordniveau. Det skal undersøges hvor gammel tanken er, da det er
en jordtank.
Kurt og Bent undersøger om der er en løsning og hvor gammel
tanken er.
Graverboligens fyr stank voldsomt lige inden jul. Der er skiftet
oliebrænder.
Det var et godt arrangement med god musik og efterfølgende
kransekage og Asti. Der har været omkring 50 deltagere.
Uffe har nævnt at det lyder som om orgelkassen er for spinkel, da
den vibrerer når de dybe toner spilles.
Der er underskud i regnskabet, disse skal forklares til revision.
Forklaringer laves på regnskabsmøde i marts.
Regnskabsinstruks. Bent er blevet tilføjet og der er fjernet nogle
inaktive konti.

5. Nyt fra graverne
Sørbymagle

Der er en ”kunde” Kurt ikke kan få kontakt til. Det er ikke muligt at
finde ham i offentlige instanser.
Der har ingen aktivitet været på graven.
Der er indkøbt ny støvsuger til kirken.

Kirkerup.

Computeren fungerer ikke ordentligt. Den når kun til kodeordet.
Algerne på kirken, hvad skal der gøres ved det. Problematikken er
muligvis stærkt forværret af alle duerne der sidder og skider på
taget. Det regner ned som gødning på væggene.

Nina tager kontakt til ”kalkere” om de kender et middel til fjernelse
af algerne.
Der skal forsøges at finde en løsning på dueproblemet.
Kunne det være en mulighed med tagrender. Mogens kontakter
John Veje.
Ferie, Tove: uge 7 og den 9-10/4.
6. Arbejder ved kirker og
kirkegårde
Kirkeværge

Der er ikke modtaget noget omkring Leslies lønforhandling.
Henny undersøger om kirken kan blive medlem hos Brugsen.

a. Sørbymagle:
Opmåling?

Der er kommet materiale fra Bent Nielsen. Det er vurderet at der er
tale om en 90% stilling. Det anbefales at nedlægge nogle af de
nedlagte grave for at bedre udsenet af kirkegården.

Fyr i kirken

Der har været problemer i julen. Kondensatoren har været i stykker,
og filtre renset.

Nøgler til dør

Cylinder i døren er skiftet. Orgelbygger har muligvis stadig nøgle til
den gamle cylinder.

Ophæng med
orgelpiber.
Ringmur

Tilbud på rep. af ringmur modtaget fra Carlson. Der siver vand ind i
muren, hvilket ødelægger grunden. Tilbuddet lyder på 29,000kr incl
moms.

Kalkning af kirken

Kurt arbejder på en aftale med kalkning af hele kirken, som i
Kirkerup.

De gamle pynte
piber fra orglet

Det afklares hvor i kirken piberne kan sidde.
Næste møde starter i kirken.

b. Kirkerup
Altertæppe?
7. Orglet
Opsigelse af gammel kontrakt
med tidligere orgelstemmer.

Mogens har ikke set på det endnu.

Det er med i købskontrakten at det nye orgel i Sørby stemmes af
Svend Hjorth Andersen de næste 10år.
Gl. orgelstemmer skal fortsætte kontrakten i Kirkerup. Jan Wohlfart.
John har fået designet et spejl, der er sat op ved det nye orgel.

8. Kirkelige aktiviteter
Evaluering af:
Julegudstjenesterne

Mere end fuldt hus ved gudstjenesterne. Flere måtte gå forgæves.
Børnegudstjenesten gik godt. Der var ro og deltagelse fra børnene.
Marianne ønsker at fortsætte med det.

Det skal drøftes med kirkernes personale, hvilke tider der skal være
gudstjenester i kirkerne i julen.
Nytårsgudstjeneste

Der er en stille fremgang i deltager antallet.
Det er godt at det efterfølgende arrangement foregår i kirken i
stedet for konfirmandhuset.

Ældremødet: 5/2 kl.14-16

Lise Flindt Hansen fra Magleby kommer og fortæller. Der bliver kaffe
og kage. Henny og Bent sørger dette.

Kirkekaffe: 8/2 Sørbymagle

Holdes i kirken. Småkager og kaffe.
Der mangler et lille bord til at have med ved disse arrangementer.
Det afprøves med bordet fra nadver tingene.
Sonja laver 4 kander kaffe og en kande the.

10. Præst
Fravær

Marianne tager på efteruddannelse og på vinterferie. Det er Lars
der tager gudstjenesterne.

Næste møde?

Næste møde flyttes til den 11/2.

Meditationsgudstjeneste

Der var 30 deltagere til den første meditationsgudstjeneste.
Næste gang prøves det med salmer i stedet for ”fremmed” musik.

Konfirmand dag 4/2-15

Konfirmandtræf i Roskilde domkirke. Lone Adolph tager med, De
mødes på Slagelse station.

Tjenester

Kirkesanger og organist holder styr på egne tjenester og præst på
bisættelser mm.

9. Øvrige meddelelse, herunder
skrivelse o.a. som er noteret.
a. Lyt til danske salmer

Ulla Wittenburg, søger tilskud til at lave sit projekt.

b. Provsten

Provst Torben ønsker at deltage i et menighedsrådsmøde for at
finde ud af hvordan der kan følges op på nyansættelser af præste.
Henny sender besked til Torben, at han skal være velkommen.

c. Visioner?

Har vi nogen punkter vi kunne tænke os at medtage.
Enighed om at punktet fortsat er med på dagsordenen, så kan der
komme punkter på løbende.

d. Vikar sanger

Der er kommet et tilbud fra Erik Erling Stækker, at han kan bookes
til gudstjenester. Marianne sender en tak til ham og beholder hans
kontakt hvis det skulle blive nødvendigt.
Bent fortæller om et tiltag en præst har taget. Præsten har besøgt
ældre borgere der er flyttet udensogns og ønsket glædelig jul.

10. Eventuelt

Nøgler til konfirmandhuset

Bent: Arrangementer til konfirmandhuset, der er vi afhængige af at
få en nøgle til huset.
Det aftales at alle menighedsmedlemmer får en nøgle. Nøglerne
skal nummereres og der skal skrives under på udlånet.

Da det er den samme cylinder der er i hele Sørby, udskiftes i
konfirmandhuset, så menighedsrådsmedlemmerne kun får adgang
til konfirmandhuset.
Det bliver byggecylinderen der monteres og Kurt sørger for at få det
gjort og lavet nye nøgler.
Lysdæmpning i Sørby Kirke

Lysdæmpere på kronerne i kirken. Kurt har talt med elektrikeren og
det er ikke noget problem at lave en lysdæmpning på det
eksisterende. Kurt indhenter et tilbud.

Årskalender

Det efterspørges en årskalender. Henny og Marianne laver en.

Hjemmesiden

Skal der købes kirkeweb, det kan give en mere levende hjemmeside.
Marianne sender eksempler rundt, med kirker der bruger kirkeweb,
så menighedsrådet kan gå ind og se på de forskellige sider.
11/2-15
Kage: Sonja

11. Næste møde
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