Menighedsrådsmøde kl. 19.00 d. 23/2-16

i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.

Der er offentlig adgang.
Afbud fra:
Øvrigt tilstede: Marianne Skjøtt.
Kaffe/brød v. Bent Fischer

Dagsorden
1. Mødeprotokol
2. Præstegårdsudvalget
Ref. fra Bent ang. naturgasfyr.

Gelænder i præstegårdshaven

kirkebænke

Referat godkendt
Der er lagt gasledning til præstegården. Restolien i den gamle tank
bliver forventes at strække i omkring 14 dage, og det forventes at
gasarbejdet kan være færdigt til den tid.
Det besluttes at olietanken oprenses og lukkes af.

Gelænderet renses og males, Palle maler giver et tilbud på det. Bent
laver et skriv til provstiet.
Kurt sender tilbuddet til Henny, så det kan sendes til provstiet.

3. Aktivitetsudvalget
Vi er ikke arrangører i år, men har mulighed for at komme med et
tillægsarrangement.
Eks. Annette Svåbæk.
Kurt fremlægger forslag til studieturen. Besøge Vissenbjerg
kirkegård, som er meget fremme i forhold til grønne krikegårde.
4. Regnskabsfører/kasserer
Budgetopgørelse

5. Nyt fra graverne
Sørbymagle
Kirkerup.
Opfølgning på mangler fra sidst.

Forklaring på underskud.
Marianne skal have afleveret regnskabet i systemet den 16/3 og
derfor gennemlæses regnskabet og forklaringerne af
menighedsrådsmedlemmerne inden da.
Da Kurt igen er gravervikar overtager Nina kirkeværgefunktionen.
Etui til alterbægre. De nye er ved at være færdige.
Trin ved lågen. Kurt ser på trinet når det er tørt i vejret.
Platform til stearinlys. Den er ved at blive lavet.
Lågen til kirkegården ved kilden er svær at åbne. Mogens får
Gunner til at se om det er noget der let kan ordnes.

Kurser- Tove

Tove har søgt to 5dages kursus om stauder i grønne anlæg og et om

plænegræs, ukrudt mm.
Temadag om grønne kirkegårde.
It-kursus gennem kirkeministeriet.
Tove kan tilmelde sig samtlige kurser.
6. Arbejder ved kirker og
kirkegårde
Kirkeværge
a. Sørbymagle:
Stolene ?

Kurt har snakket med forsikringen men mangler en tilbagemelding
om hvordan indkøb af nye stole kommer til at foregå.
Der er stjålet lamper og flag i våbenhuset. Der er kvitteringer for
lamperne, så vi ved hvad lamper det er. Det er dyre lamper og det
bliver meldt til forsikringen.
Drøftelse om åben / lukket kirke efter de to tyverier. Der er enighed
om at de nye billige lamper får lov at blive hængende og så sættes
stolene væk, så de ikke er inde i kirken.
Træerne foran konfirmandhuset er vokset godt til og trænger til en
beskæring.

b. Kirkerup
Kirkeladen?

Arbejdet er ikke igangsat endnu, de endelige tilbud er modtaget.
Bent og Henny får igangsat projektet. De vil deltage i byggemøder
mm.
Der er faldet nogle sten ud af kirkemuren. Nina bestiller rep. af det.
Den nye nabo til kirken har et martrikelkort hvor det fremgår at der
muligvis er noget af arealet som nu anvendes af kirken, der er hans.
Nina finder en afklaring på dette.

7. Kirkelige aktiviteter
13/3: Kirkekaffe Sørbymagle

Kurt og Eva 10.30.

24/3 Skærtorsdagsmåltid

Mogens og Kurt hjælper til med det praktiske. Kirsten og Henny
laver mad. 10kr for drikkevarer.

10/4 Kirkekaffe Kirkerup

Karen klarer det.

14/4 Peter Pedal

Sonja hjælper til.

20/4 Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring med konfirmanderne gang fra Sørby til Kirkerup
Forældrene kommer med mad. Vi giver drikkelse. 5 borde sættes
op. Nina og Bent/Birthe gør klar.

22/4 Store Bededag
8. Præst

Kurt, Mogens og Henny klare hveder.
Minikonfirmander starter op på torsdag fra kl.14-16
Dagplejerne er rigtig glade for at komme i kirken og de arrangerer
selv med Marianne.

Seniorcafe dd var velbesøgt. Foredrag fra Hospicegården.
Peter Pedal gudstjeneste med 40 tilmeldinger. Der er rigtig stor
opbakning.
Konfirmanderne har haft besøg af en bedemand i forhold til viden
om døden og de reaktioner der sker i forbindelse med at miste.
NørkleCafe. Der var omkring 20 og det var et hyggeligt
arrangement. De står selv for at lave kaffe og gøre klar. Der bliver en
betaling for kaffe.
Spejderne kommer og deltager til gudstjenesten palmesøndag. De
kommer også og har andre kirkelige aktiviteter.
Vi skal arrangere friluftsgudstjeneste i Boeslunde den 16/5. Der skal
stilles telte op og laves kaffe og kage.
Indtil videre 7 anmeldte bryllupper i kirkerne og et bryllup hjemme.
Det er en forsøgsordning med ude-bryllupper og der skal tages
stilling til om vi stiller personale til disse bryllupper.
Der er enighed om at det er uden betydning om kirkepersonalet
skal deltage i kirkens rum eller ude. De kan være et praktisk
problem i forhold til musik, men begge organister kan spille på
akustiske instrumenter.
Vi vil ikke tilbyde at det er en privat musiker der spiller af hensyn til
sangeren.
Menighedsmøde - form?
8. Øvrige meddelelse, herunder
skrivelse o.a. som er noteret.
a. Aktindsigt

b. Distriktsforening
c. Kursus
kontaktperson
d. Brandsyn

e. Stiftdagen
9. Eventuelt
10. Lukket møde
11. Næste møde
Menighedsmøde onsdag d. 16/3
kl. 19.00

Skal vi finde en ny måde at holde møde. Vi gør som vi plejer med
fremlæggelse af årsopgørelse mm.

Skrivelse fra John Carlsson der ønsker aktindsigt i tilbudsgivning på
kalkningen af kirkerne. Vi svarer at han skal kontakte Sleiter, da det
er ham der har haft entreprisen.
Årsmøde.
Der er ikke nogen som tager afsted.
Der er ikke nogen som har taget kontakt til kirkeværger for
besigtigelse. Meddelesen er brugt som orientering.
Handler om frivillighed og empati.

Menighedsrådsmøde d.
Afbud fra:
Øvrigt tilstede:
Henny Pedersen

Bent Fischer

Kurt Petersen

Sonja Strøbæk

Karen Andersen

Nina Pedersen

Mogens Nellemann Hansen

Eva Sonne

2016 kl. 19.00 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.

