Menighedsrådsmøde kl. 19.00 d. 24. august 2016 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra: Kurt
Øvrigt tilstede: Marianne Skjøtt, Bent og Birte Kristiansen, Majse
Kaffe/brød v. Sonja
Dagsorden
1. Mødeprotokol
2. Præstegårdsudvalget
Dør?

Godkendt
Der er sat ny dør i, den skal males udvendig til efteråret, så den får
samme farve som det resterende.

Sålbænke i præstegården?
De er lavet.
3. Aktivitetsudvalget

Mogens?
4. Regnskabsfører/kasserer
Regnskabsrapport

Foredrag den 11/10, er arrangeret. Det bliver afholdt i
konfirmandhuset. Der er kaffe og kage.
Mogens sørger for indkøb af vin som tak.
Regnskabet gennemgået kort.
Det er ikke klart hvor meget selvrisiko der er på indbrud i Kirkerup.
Det forsøges at lægge begge indbrud som en skade. Marianne Skjøtt
undersøger hvad beløbene bliver.
Da Lesley er fritstillet er der ikke længere dagpengerefusion.
Marianne Skjøtt vil undersøge hvor stort beløbet er og søge
provstiet om ekstra midler til resten af året.

5. Nyt fra graverne
Sørbymagle:

Ikke noget fra Kurt.

Kirkerup:

Køleskab defekt, det kan ikke lukkes og bruger derfor meget strøm.
Den nye bruser er stjålet. Nina indkøber en ny.
Mail fra Kommunen om §56 i forhold til den delvise raskmelding.
Der skal skrives retur i forhold til en eventuel forlængelse. Tove er
startet til fysioterapeut igen grundet begyndende smerter i armene
igen. Marianne Skjøtt tager kontakt til kommunen.

Besøg af C. Skibsted

Kirkerup kirkegård er gennemgået med Charlotte Skibsted. Hun er
kommet med et udkast til hvordan kirkegården fremtidigt kan
udformes.
Det besluttes at arbejde hen mod denne løsning på sigt, med
mulighed for enkelte ændringer.
Skitsen sendes til provstiet for godkendelse.
Hvis det godkendes bliver der langsomt arbejdet hen imod planen.

6. Graver: Orientering om
graversituation og oplæg til ny
graverstilling.

Mogens fremlægger om med Marianne M og Kurt. Der skal
arbejdes for at stillingen i Kirkerup kommer op på 80%, så vil der
kunne foretages småreparationer uden håndværkere.
Den ledige stilling foreslås opslået som 100% med lederfunktion.
Stillingen vil ikke blive kun ”Sørby Kirke” men på sigt to gravere der
bestrider begge kirker og præstegården.
Der skal være en varsling af Tove, da hendes stilling ændres.
Der arbejdes videre med et stillingsopslag sammen med
menighedsrådsforeningen og Toves fagforening.

7. Arbejder ved kirker og
kirkegårde
Kirkeværge
a. Sørbymagle: Port?
b. Kirkerup:
Tørreskab?
Kalkning af kirken

Den er lavet efter indbruddet.
Der blev sagt god for, at Jenny Larsen kan blive begravet på
pladegravsted.
De indkøbes efter tidligere aftale. Der skal laves strøm til skabet.
Der mangler også nogle småting for at det nye rum er brugbart.
Det beløb der er afsat til kalkning er for højt og Nina har derfor
indhentet et nyt tilbud på kalkning. Den nye murer oplyser at der er
gammel forkalket alge under kalken. Nina har indhentet et nyt
tilbud på dette, inklusiv afrensning. Han ønsker ikke kun at udføre
kalkning, da han ikke mener at kunne udføre et ordentligt stykke
arbejde på den eksisterende baggrund.
Mogens kontakter John Veje for at finde ud af hvad der skal gøres i
denne situation.
Stakit mm er ved at blive malet.

8. Menighedsrådsvalg
Valgbestyrelsen: Bent, Eva,
Karen står for det praktiske til
dagen og op til dagen.
Prikken på skulderen/ hvem har
vi prikket?
Tiltag inden opstillingsmøde
Invitation til
menighedsrådsmøde.
9. Kirkelige aktiviteter
Forklaringsgudstjenesten ons. D.
7/9 kl 17:00

Kirkekaffe( Sørby) 11/9 kl 10:30
Opstillingsmøde/M.møde 13/9
Peter Pedal 15/9
Høst Jazz i laden i Kirkerup 2/10

Det klarlægges om vi ønsker personfordelingen som den er nu. Det
er ikke muligt at angive et personantal samlet.
Vi foreslår 3 fra Kirkerup og 5 fra Sørby.
Der bliver to dage med promovering ved Brugsen Onsdag den 31/8
og lørdag den 10/9. Kaffe og småkager.
Tirsdag den 13/9 kl 19.00

Gudstjeneste hvor der forklares om hvorfor handlingerne i kirken er
som de er. Der er pizza bagefter.
Mogens og Sonja hjælper til. Der er omkring 40 tilmeldte. Der kan
købes øl og sodavand, vand og saft gratis.
Henny klarer dette.
Eva tager kage med.
Henny og Bent.
Der pyntes op den 30/9 kl. 14:00, så mange som muligt hjælper til.

8. Præst

God tur med seniorerne. Der var 31 tilmeldte.
Grill gudstjeneste hvor der også var omkring 30 tilmeldte.
To gode arrangementer.
Der har været en del dåbsafhandlinger og bryllupper. Der har været
lidt stilstand i begravelser og bisættelserne.
Ser frem til at etablere det nye menighedsråd.
De nye konfirmander starter om lidt.
Andagt hos spejderne den 30/8.

10. Øvrige meddelelse,
herunder skrivelse o.a. som
er noteret.
1.Kirkeomgivelser

10. Eventuelt

Kommunen har været ude og besigtige lokalområdet for at finde ud
af i hvilket omfang kirkerne kan ses.
De nye områder er taget til efterretning.
Besvarelse at spørgsmål fra Mejse omkring menighedsarbejdet.

11. Næste møde
13.sept

Eva tager kage med.

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.

