Menighedsrådsmøde Onsdag d. 21/10- 2015 kl. 19.00 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra:
Øvrigt tilstede: Birthe Kristiansen, Marianne Skjøtt, Kurt
Kaffe/brød v. Henny
Dagsorden
1. Mødeprotokol

Ingen punkter

2. Præstegårdsudvalget
Mosen?

Der er udfærdiget et brev til provstiudvalget omkring mosen. Det
bliver drøftet på deres møde den 28/10.
Præstegårdsudvalget arbejder videre med kontakt til Gefion mm, så
der kan arbejdes hurtigt videre når der har været møde.
20/10. Bent Isager i Gimlinge. Der har ikke været nogen fra
menighedsrådet tilstede.

3. Aktivitetsudvalget

4. Regnskabsfører/kasserer
Kvartalsrapport
5. Nyt fra graverne
Sørbymagle

Kirkerup.

Fortsat underskud på drift, men ikke steget siden sidste rapport. Det
forventes at der samlet set bliver et underskud ved årets udgang.
Det er regelmæssige problemer med pc til graveren. Det er
nødvendigt at den bliver udskiftet hurtigst muligt, da det ikke
længere at muligt at arbejde fra den. Kurt laver en aftale med Benny
Schmidt om hvilken pc der skal indkøbes.
Ikke noget.

6. Arbejder ved kirker og
kirkegårde
Kirkeværge
a. Sørbymagle:
Overgang til Lesley

Maling af
kirkebænke
b. Kirkerup:
Radiatorer i Kirkerup

Kurt har en overgangsperiode i forbindelse med granlægning hvor
han kører dobbelt med Lesley.
Maling af bænkene er udskudt til 2016. Der skal søges om
5%midlerne til det manglende dækning.
Der er ingen borebiller i hverken Sørby eller Kirkerup.
Radiatorer i Kirkerup kirke: Kenneths Autolak byder ind på
renovering og maling af radiatorer. Á 850 kr. pr. stk. I alt: 28000 kr.
plus moms
Periode hvor renoveringen kan gå i gang: 16/11 – 3/12-15

Kirkeladen

Møde med arkitekten d. 21/10 kl. 8.00 ved kirkeladen i Kirkerup.
Indhente tilbud fra forskellige udbydere ( håndværkere
/entreprenører). Mogens og kirkeværgen melder tilbage til arkitekt
om navne på udbydere til entreprisen d. 22/10. Og alt det praktiske

Kirkemur

Jesper Sunesen kommer når de er færdige med en anden opgave.
Der laver han også lige en hurtig gennemgang af kalkningen i
Kirkerup, med rep.

APV

Der skal laves APV i Kirkerup. Materialet udleveres på
medarbejdermødet.

7. Kirkelige aktiviteter
Allehelgen søndag d.1/11
Kirkerup 10.30
Sørbymagle 19.00

Halloween onsdag d. 4/11
Kirkekaffe søndag d. 8/11
8. Præst

Der er sendt 2 indbydelser ud og der kommer en mere.
Traditionen med hvide blomster fastholdes. Nina køber blomster.
12 stk. sendt ud
Der serveres kaffe og småkager i våbenhuset efterfølgende.
Karen sørger for kaffen i Kirkerup og Henny i Sørby.
Pølser efterfølgende. Kurt og Marianne Skjøtt sørger for dette.
10:30 Eva og Henny sørger for det.
Undervisning for 3kl. starter uge 44 og de næste 8 uger.
Dagplejerne er rigtig glade for at komme i kirken og kommer igen i
december.
Konfirmanderne skal på heldagstur til arrangementer i Slagelse og
så hjem til kirken. De har så fri i december.
Der er kommet 4 nye indmeldelser til folkekirken.
Facebook profilen er aktiv med flere følgere.
Hjemmesiden opdateres ikke så ofte, men kirkebladet bliver lagt der
ind.
Der er allerede 4 bryllupper til 2016 og flere dåbsanmeldelser.

9. Øvrige meddelelse, herunder
skrivelse o.a. som er noteret.
a. vejkirke

b. temadag
10. Eventuelt
11. Næste møde
17.nov.

Der er igen kommet tilmelding til vejkirker. Vi gør som vanligt at
holde kirkerne åbne men ikke tilmeldt vejkirkefolderen.
Den 28/11, men biskop Henrik Stubkjær, visioner for kirkens liv og
vækst.
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