Menighedsrådsmøde kl. 19.00 d. 17. maj 2017 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra: Eva
Øvrigt til stede: Birgit, Karen, Carina, Marianne S. Peter Thomsen
Kaffe/brød v. Laila.
1.
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2.
Formanden.
Sager til behandling:
-Årshjulet.
Efterretningssager:
-Intet at bemærke
Meddelelser:
-Tilbagemelding fra PU vedr.
udviklingsplan Kirkerup Kirkegård.

Udsættes til næste møde

PU godkender udviklingsplan og noterer sig at udgifter kan holdes
indenfor kirkekassens budget.

3.
a. Kirke- og kirkegårdsudvalget.
- Tilbagemelding fra provstesyn
Vores kirkers ringmure er ikke med i et større provsti projekt i
Sørbymagle.
forbindelse med fornyelse/vedligeholdelse af disse. Så derfor skal vi
selv sætte penge af til vedligeholdelse af ringmurene. Dette skal vi
finde ud af. Der står enkelte løse gravsten på Sørbymagle kirkegård.
Regler omkring løse gravsten skal opdateres/ gravstenene skal
fastsættes så de ikke er til fare for mennesker. Det gør Carina.
Borebiller i kirkebænke i Sørbymagle Kirke skal ordnes. Vi
undersøger udbedring af dette.
-

Dato ordinært syn Kirkerup.
4.
a. Aktivitetsudvalget
Sommersang.

Inden udgang af oktober 2017.

Se pkt. 12
- 10. august Grillgudstjeneste: Mogens
- 22. august udflugt m. ældre. I år er der frokost & musik Kl. 1215.00. Troels Christensen kommer og spiller og fortæller
- 27 august kl. 10.30 gudstjeneste og frokost for bladuddelere
- 10. september kl. 14.00 gudstjeneste & Lutherløb
13. september Hanne Faldborg kl. 19.00 – Laden i Kirkerup
- 19. september tirsdagscafé kl. 10-12.00 / Poema synger og
spiller.
- 24. september kl. 10.30 Æblemostgudstjeneste i
præstegårdshaven.
- 1. oktober kl. 18.00 Høstgudstjeneste kl. 18.00 m. smørrebrød
- 31. oktober kl. 10-12.00 tirsdagscafé m. Lutherfilmen

-

b. Medieudvalget.
- Drøftelse af fremtidens
mediepolitik herunder
hjemmesiden/ kirkebladet.

-Sørbyområdets nye Web App.
5.
Regnskabsfører/kasserer.
- Budget 2018.

2. november kl. 17.00 Halloween i Sørbymagle Kirke
12. november kl. 10.30 Reformationsgudstjeneste i Sørbymagle
kirke
14. november kl. 10-12.00 tirsdagcafé Juletema
17. november kl. 17-19.00 Fredagsbøn & fredagsbajer V.
Næstved Bryghus & oplæg v. præst om Luther.
3. december kl. 14. 00 Fredslysgudstjeneste m. spejderne

Nyt design til hjemmeside. Vi vil gerne udvide siden med mere
information. Birgit vil gerne påtage sig opgaven med hjemmesiden i
fremtiden. Peter T. hjælper Birgit med opstart på opgaven.
Vi vil gerne være med på Sørbyområdets Web App. Og er
opstartsparate.

Poster i budget 2018 gennemgås, og der indsættes beløb ved de
forskellige poster i budgettet.

- Regnskabsrapport.

6.
Graverteamet.
- Jordbegravelser.
- Præstegårdshaven.
- Flagstang Kirkerup.

- Evt. (nyanskaffelser).

7.
Kirkeværgen.
- Gulv ved alter / knæfald.
(nørkleklub)

- Nordvindue i Kirkerup kirke.
- Gardin ved tårnindgang til
kirkerum.
- Nyt vedr. kalkning Kirkerup.

Entreprenør overtager grav/gravkastning v. fremtidige begravelser.
Graverne laver oplæg til fremtidig pasning af præstegårdshaven og
hvordan haven mest hensigtsmæssigt passes.
12 meter glasfiberstang til Kirkerup kirke. Bjernede Flagindustri
leverer og monterer flagstang og gør den klar.
Hækkeklipper m. lader/batteri, løvblæser/ løvsuger ( benzindrevet),
plæneklipper m. opsamler. Rygsprøjte til sprøjtning af gårdsplads.
Fredning af gravsted nr. 1. Det kan ikke fredes, men der skal betales
for gravstedet i stedet for.

Nørkleklubben vil gerne lave gulvtæppe til alter i Kirkerup kirke.
Lone & Kirsten fra Nørkleklubben vil være med i udvalgsgruppe i
forbindelse gulvtæppe og hele området ved alteret. Konsulent
kommer og giver gode råd.
Afskærmning fra nederste vindue er taget af og giver mere lys til
kirkerummet.
Vi hører konsulent om mulighed for gardin.

Intet nyt!
Skilte til gravsteder for at anskueliggøre hvem der passer
gravstedet.

8.
a. Frivilliggruppekoordinator.
b. Kirkelige aktiviteter
- Søndag d. 11/6 kirkekaffe
i Sørbymagle Kirke.
- Torsdag 15/6 kl. 19.00
Sommersang
9.
Præsten
10.
a. Medarbejderrepræsentanten.
b. Kontaktpersonen.
11. Eventuelt.
12. Næste møde.
- onsdag 21. juni (skoven).
- Mødedatoer 2. halvår 2017.

Birgit & Mogens
Kaffe & kage i kirken efter gudstjeneste: Lone tager kontakt til
frivillige
Pkt. tages næste gang.

Intet at bemærke.
Intet at bemærke.

Vi mødes kl. 18.30 ved Hvilebjergskolen ved skoven.
Onsdage: 16/8, 20/9, 11/10, 22/11

Menighedsrådsmøde d. 17. maj 2017
Mogens Nellemann Hansen
Laila Kristensen
Kurt Petersen
Thorben Pedersen
Eva Sonne
Gert Olsen

Underskrift

Lone Adolph
Jonna Jensen

Afbud fra:
Øvrigt tilstede:

