Menighedsrådsmøde kl. 19.00 onsdag den 16. august 2017 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra:
Øvrigt til stede: Bent, Birthe, Karen, Bent F. Marianne S.
Kaffe/brød v. Lone Adolph.
1.
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden.
- Godkendelse af sidste referat.
2.
Formanden.
Sager til behandling:
• Kirkegårdsmur Sørby.
(Bilag)
• Kirkerup Kirkegård
udviklingsplan. (Bilag)
• Konfirmandbilleder i
sognehuset.

Referatet er opdateret af menighedsrådsformanden og hermed
referatet godkendt. Referat er tilføjet arkivet i mappen.
- Sagen omkring kirkegårdsmur i Sørbymagle genoptages v. PU
møde i aften ( 16/ 8 )vi afventer om der kan findes økonomiske
midler.
- Udviklingsplan Kirkerup kirkegård: Mogens har lavet ansøgning
til PU om midler til igangsættelse af planen, vi afventer PU
mødets udfald om hvor meget vi kan få til at komme igang med
planen.
- Der indkøbes mappe til gamle konfirmandbilleder fra væggen i
sognehuset , så der hænger billeder af 10 års konfirmander på
væggen. Laila tager sig af projektet.
- Hækken ved Helligkilden i Kirkerup er klippen af Kurt P.

Efterretningssager:
• Klipning af hæk ved kilden.
Meddelelser:
• Lønforhandlingskursus.
• Orienteringsmøde valg til
Provstiudvalg.
3.
a. Kirke- og
kirkegårdsudvalget
• Syn Kirkerup Kirke.
• Museumsgravsten.
• Beskæring i Præstegården.
• Borebiller i Sørby.

- Lønforhandlingskursus d. 16/10 kl. 18.00 i Nørrevangskirken,
Slagelse.
- Har nogle lyst til at stille op til PU? Så er der orienteringsmøde i
aften d. 16/8. Man kan altid stille op selvom man ikke har været
med til mødet i aften. Ring til Lone Sundsgaard, provstisekretær.

- Kirkegårdsmuren i Kirkeup er på vej ud på Esholtevej, den skal
lappes og rettes ind, så den ikke falder helt sammen. Møde m.
Poul Klenz om muligheder for at få den ordnet. Kalkning af
bagerst del af kirken, bagerst dør trænger til at blive ordnet samt
kirkebænkene og bænke ved helligkilden. Udviklingsplan i
Kirkerup skal igangsættes i løbet af det næste stykke tid
afhængigt af midler fra PU.
- Museumsgravsted; hvordan forholder vi os til ejerforhold med
gravsten. Vi må få vejledning af Poul Klenz hvordan vi kommer
videre med det.
- Gravstenene på kirkegårdene skal sikres så de ikke falder ned
over mennesker. Museumsstenene skal sikres på
menighedsrådets regning, hvor almindelige gravsten skal sikres
på gravstensejeres regning.

- Træerne i præstegården beskæres i uge 35 af
erhvervsklatreren.
- Rentokil/ Mortalin kontaktes mhp at bekæmpe borebillerne i
Sørbymagle
4.
a.
•
•
•

Aktivitetsudvalget
Studietur 2. sept.
Tirsdagscafé 22/8 kl. 12-15?
Lutherløb søn. d. 10/9 kl.
10.30
• Hanne Faldborg onsdag d.
13/9 kl. 19-21.00
• Tirsdagscafé d. 19/9 kl. 1012.00

b.
•
•
•

Medieudvalget
Sørby Web App.
Hjemmeside.
Indlæg kirkebladet.

5.
Regnskabsfører/kasserer.

•

Budgetsamråd Provstiet.

- Personaleudflugten. for menighedsråd og personale/
ægtefæller, tilmelding d. 19/8. Der er tilmeldt 16 til udflugten.
- 19 ( 25 )tilmeldte til tirsdagsfrokost i tirsdagscaféen d. 22/8,
med smørrebrød, kaffe og lagkage. Birthe laver 2 lagkager, Birgit
laver 2 lagkager. Kurt bestiller smørrebrød, Mogens henter det.
- Lutherløb søndag d.10/9, der er givet tilladelse til at holde løbet
i lokalområdet, plakat er lavet og skal hænges op i lokalområdet,
der skal laves saft. Hvis man vil være sikker på at få diplom, skal
man tilmelde sig til Lone på sms. Praktiske detaljer i forbindelse
med afholdelse af løbet; der skal opmåles rute, sættes kilometer
pæle op o. lign.: Jonna, Lone, Mogens, Marianne er hjælpere.
-onsdag d. 13/9 kl. 19. 00 Hanne Faldborg afholdes i Laden v.
Urtemosegaard. Der skal sættes stole op og gøres klar til
arrangementet. Internetforbindelsen skal opdateres om den
virker ved arrangementet. Kurt, Jonna, Lone, Thorben hjælper
- Tirsdagscafé d. 19/9 Poema kommer og underholder, plakat
laves og sættes op. Karen bager, Mogens, Gert og Marianne
hjælper.
Intet nyt!
Birgit tager fat i Peter Bjørn.
Indlæg til kirkebladet deadline 9/9 til medieudvalgets
mailadresse.
- Kvartalsrapporterne gennemgås, der er overskud på bundlinjen.
Det ser fornuftigt ud. Kirkegården er stadig i underskud, men det
hentes ind i resten af regnskabet.
Til afregning af løn o.a kommer vi på SkovboData i stedet for på
Brandsoft, da SkovboData er mere fleksibelt at hente hjælp hos,
og på sigt skal kirkegårdenes drift i forb. med
gravstedsregistreringer også ind over SkovboData.
- Budgetsamråd i provstiet; vi er tilmeldt m. Marianne S. Mogens
og Thorben.

6.
Graverteamet.

Graverteamet er ikke tilstede ved aftenens møde.

7.
Kirkeværgen.
• Referat fra møde vedr.
altertæppe. (Bilag)

- Selskabet for Kirkelig Kunst har fremsendt en rapport for
fremadrettede plan for forslag til altertæppe o. a. Mogens vil
deltage i nørkleklubbens møde næstkommende nørkleaften

onsdag d. 6/9 kl. 19-21.00 for at informere nørklerne.

•

•

Egetræsstativ ved Kilden i
Kirkerup.
Udendørsbelysning ved
Kirkerup Kirke. (Julelys)

- Mogens vil være primus motor for at rejse egetræsstativet v.
kilden. Thorben, Mogens og Gert hjælpes ad.
- K. Jørgensen kommer når det er mere mørkt om aftenen, så vi
selv kan vurdere ang. julebelysningen på kirken i Kirkerup kirke.
- Kirkerup kirke: kirkedøren nede v. orglet skal males, vinduet
nede bagved, hvor pladen er taget af skal renoveres, det skal ske
til næste år, når der alligevel skal males/ kalkes i Kirkerup.
- Status på gravsteder: Vi gennemgår gravsteder som graveren
er usikker på hvordan skal behandles for fremtiden.

8.
Frivilliggruppekoordinator.
Kirkelige aktiviteter.
Frokost m. bladuddelere 27/8
kl.10.30
Kirkekaffe søn. d. 3/9 Kirkerup
kl.10.30
Forklaringsgudstjeneste ons. d.
6/9 kl. 17.00
Nørkleaften ons. 6/9 kl. 19.00
Æblemostgudstjeneste i
Præstegårdshaven søn. d. 24/9
kl. 10.30
Peter Pedal Sørbymagle kirke.
tors. d. 28/9 kl. 17.00
9.
Præsten.

10.
a.
Medarbejderrepræsentanten.

b. Kontaktpersonen.

- Mogens indbyder bladuddelere, Mogens bestiller og henter
smørrebrød. Tilmelding til Lone. Mogens, Lone, Jonna, Gert.
- Kirkekaffe; menighedsrådet tager kirkekaffe, så de frivillige ikke
skal hentes ind til det. Der er lavet kirkekaffeplan. Man bytter
selv indbyrdes hvis man ikke kan varetage tjansen.
- Forklaringsgudstjeneste. Mogens og Thorben.
- Nørkleaften. Karen.
- Mogens sætter telt op i præstegårdshaven, godt hjulpet af
Thorben. Karen og Gerda bager boller, Lone og Jonna laver kaffe
og saft
- Der serveres pølser og brød. Jonna og Lone hjælper.

kommende 17 konfirmander godt møde, konfirmander er sendt
hjem til eget sogn. Gimlinge giver fri om tirsdagen. Marianne kan
goddt tage de konfirmander der hører til i gimlinge og Hyllinge.
Nogen skal have undervisning et sted og konfirmeres her og
andre skal have undervisning her og konfirmeres andet sted.
resultatet er at Marianne har 21 konfirmander i år. Grillaften
med fyraftens-gudtjenesten var en succes med god tilslutning.
Sidste cykelgudstjeneste på søndag den 20/8. 2 bryllupper og 2
dåb i sensommeren. Meditiationsgudstjenesterne kommer igen
sammen med Peter Pedal. Marianne er blevet gymnasietpræst,
et nyt tiltag som Marianne ikke helt ved hvad der indebære
endnu.
- Flemming spørger til orglet i Kirkerup og hvornår det er blevet
stemt. Der ligger en logbog i Kirkerup Kirke, hvor der står
hvornår orglet er stemt. Det er lige blevet stemt.
- Sygemelding Carina. Pia tager ekstra timer, der skal afløsning på
i forhold til kirkelige handlinger, gudstjenester og andre

arrangementer i kirken. Birthe, Bent og Lone kaldes ind. En
buket blomster sendes til hende.
11. Eventuelt.

- John Sørensen har sagt sin bladrute fra. Gert overtager ruten.
- Evt. hjertestarter i graverhuset. Man søger ved Trygfonden .
Thorben undersøger det.

12. Næste møde.

- Onsdag den 20. september 2017. kl. 19:00.

Menighedsrådsmøde d.
Mogens Nellemann Hansen
Laila Kristensen
Kurt Petersen
Thorben Pedersen
Eva Sonne

Underskrift

Gert Olsen
Lone Adolph
Jonna Jensen

Afbud fra:
Øvrigt tilstede:

