Menighedsrådsmøde kl. 19.00 onsdag den 20. september 2017 i Sognehuset ved Sørbymagle
kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra: Lone
Øvrigt til stede: Bent Kristiansen, Birthe Kristiansen, Kurt Larsen, Henny Pedersen, Karen,
Marianne Skjødt.
Kaffe/brød v. Thorben Pedersen.
1.
Dagsorden:
• Godkendelse af dagsorden.
2.
Formanden.
Sager til behandling:
• Kirkerup Kirkegård
udviklingsplan: Valg af
entreprenør. (Flyttes til
lukket møde. Bilag sendes
med post).
Efterretningssager:
• Styregruppe altertæppe i
Kirkerup kirke.

•

Byggeudvalg udviklingsplan
Kirkerup kirkegård.

Godkendt

Tages på lukket møde

Lone, Lone, Kirsten og Henny er en del af styregruppen til
det nye altertæppe.
Mogens snakker med Lone om indkaldelse af gruppen.
Det er muligt at låne rammer mm til broderingsprocessen.
Der dannes et udvalg til at styre processen. Bestående af
krikegårdsudvalget (Thorben, Eva og Mogens) og
kirkeværge (Kurt) og bygningssagkyndig (Gert) samt graver.

Meddelelser:

•

•

•
•

Høringsfrist 1. okt. vedr.:
Høring over betænkning
om menighedsrådsvalg i
fremtiden.
Indbydelse 29/10 til
festgudstjeneste i Sct.
Mikkels kirke. (Luther).
Sct. Peders kirke 31/10

Der er ikke noget at tilføje til den. Der sendes ikke et
høringssvar.

Indbydelse 8/11 fra
Nørrevangskirken vedr.
præsentation af
Kirkesangbogen.

Oplæg oplæst. Fællessang og salmer. Der er samlet
tilmelding senest den 1/11.
Mogens tilmelder, så giv ham besked.

Oplæg oplæst.

Luther koncert med mande koret.

3.
a. Kirke- og
kirkegårdsudvalget
• Iværksættelse af mangler i
Sørby kirke, kirkegård og
præstegård.

Nye mangler fra præstegårds gennemgang.
Iværksætte udluftning af gavlværelser. Det har hjulpet på lugten at
forsatsvinduerne er taget af.
Skunken bag badeværelset skal isoleres.
Beskæring af lindetræet i gårdspladsen, er udført.

•

Borebiller i kirke

Lige nu er der ikke noget boresmuld og derfor foretages der ikke
noget lige nu. Mogens tager fat i Rentokil når der igen er
boresmuld.

•

Kirkegårdsmur Sørby.

Møde med Poul Klenz Larsen og murer den 27/9 kl 14:00. De
prøver om de også kan nå ned til Kirkerup.

•

Iværksættelse af mangler i
Kirkerup kirke og kirkegård.

Mogens snakker med Michael om indkøb af to nye træer til
plantning ved kilden.
Wiresikring af klokkekneblerne. Der forespørges om en pris ved
næste gennemsyn af klokkerne.
Trægaffel ved kilden skal sættes op. Mogens prøver at indhente et
tilbud og så kan der søges 5% midler til det.
Nye mangler.
Kalkning af bagerste hvælvning ved orglet koster 100.000kr. Det
udsættes.
Reperation af vindueslysning vil koste 10.000kr udsættes til der
alligevel skal kalkes.
Rørovne til opvarmning. Kurt prøver at finde ud af hvad det koster
med nye.

•
•
4.
a.
•

Kirkegårdsmur Kirkerup.
Museumsgravsten.
Aktivitetsudvalget
Mangelliste køkkenudstyr.

Møde med Poul Klenz den 27/9 kl. 14:00 efter Sørby.
Spørger Poul Klenz hvordan kriterierne er.

Der bliver løbende udfærdiget en liste over mangler. Småting kan
bare indkøbes og kvitteringer afleveret til Marianne Skjødt.

b. Frivilliggruppekoordinator.

Ikke noget nyt. Der er ikke for mange frivillige.

c. Medieudvalget
• Indlæg til kirkebladet.
(Sidste frist nu)

Der kommer en ny inddeling i kirkebladet.

•

Revideret oversigt på
bladuddelere.

5.
Regnskabsfører/kasserer.
• Budgetsamråd Provstiet.

Mogens sender listen til os på mail.

30/8. Vi holder driftrammen. Vi har yderligere fået 2*50.000kr til
højtaleranlæg i kirkerne. 150.000kr til kirkemur i Sørby og 82.000kr
til igangsætning af regulering på Kirkerup kirkegård.
Endeligt budget for 2018 er godkendt og afleveret den 20/9-2017
kl. 20:56.

•

Kvartalsrappot.

6.
Graverteamet.
• Lars Hasselbalch
Haveservice afløser i. f. b.
med sygeperiode.
7.
Kirkeværgen.
• Beskæring i Præstegården.

pr. 21/9 er der stadig overskud, men der mangler en del regninger
endnu. Marianne Skjødt laver en oversigt på hvad der vil være af
forudsete udgifter for resten af året.

Intet nyt fra gravere.
Præstegårdshaven er ved at blive ordnet.

Lindetræet er beskåret.

•

Udendørsbelysning ved
Kirkerup Kirke. (Julelys)

Prøvebelysning med LED belysning. Det aftales at disse indkøbes.
Skal opsættes inden 1. søndag i advent. Kurt sørger for opsætning
og justering.

•

Erstatningsstole efter tyveri.

Stolene skal bestilles på FBD. Marianne gør det, da hun har kortet.
4 stole og fakturaen sendes til forsikringen.

8.
Kirkelige aktiviteter.
• Æblemostgudstjeneste i
Præstegårdshaven søn. d.
24/9 kl. 10.30

- Mogens sætter telt op i præstegårdshaven, godt hjulpet af
Thorben. Karen og Gerda bager boller, Lone og Jonna laver kaffe
og saft

•

Peter Pedal Sørbymagle
kirke. tors. d. 28/9 kl. 17.00

- Der serveres pølser og brød. Jonna og Lone hjælper.

•

Høstgudstjeneste søndag d.
1/10 kl. 18.00

Der er smørrebrød efterfølgende i Stalden. Der er tilmelding 26/9.
Marianne sender et udkast til Mogens og Jonna, der hænger info
op. Kurt bestiller og henter smørrebrød. Gert, Kurt, Thorben, Laila
og Mogens hjælper også til. Karen bager kringle.

•

Peter Pedal Sørbymagle
kirke onsdag d. 25/10 kl.
17.00
Halloween Sørbymagle
Kirke torsdag d. 2/11 kl.

Thorben og en mere.

•

Gudstjeneste og efterfølgende hotdogs. Laila og Kurt står for
arrangementet.

•

17.00
Allehelgen søndag d. 5/11
kl. 10.30 & kl. 19.00/
Blomster?

10:30 i Kirkerup
19:00 i Sørby
Det drøftes om traditionen med hvide krysantemum blomster skal
fortsætte eller om der skal findes på noget andet feks lys.
Det aftales at vi fortsætter med blomsten, da det er en let og
neutral ting som de pårørende kan tage med hjem eller sætte på
graven.
Hjælp med kaffe i Kirkerup, Karen og Laila.
Hjælp i Sørby Mogens og Eva.

9.
Præsten.

Der er en del vikardækning i Flakkebjerg grundet sygemelding.
Der er godt gang i de nye konfirmander. Der er 18 friske unge
mennesker som gerne vil lære og deltage.
God forklaringsgudstjeneste med mange deltagere.
Der har været Lutherløb med en lidt anderledes gudstjeneste og
efterfølgende løb. Der var 27 deltagere og god stemning.
Der er flere bryllupper og dåbshandlinger.
Poema har været og synge og underholde til tirsdagscafe. Det er
nogle gode arrangementer med god deltagelse og jævnligt nye
ansigter.
Der var 68 deltagere til Hanne Faldborg ude i Stalden.
Marianne har en app hvor hun indberetter antallet af deltagere til
arrangementerne og de kirkelige handlinger. Det betyder at der
ikke behøver at blive skrevet i bogen.

10.
a. Medarbejderrepræsentanten.

b. Kontaktpersonen.

En forespørgsel omkring feriedage. Marianne Skjødt holder styr på
dette under forudsætning af at hun bliver gjort opmærksom på at
der bliver afholdt ferie.
Carina er fortsat sygemeldt, ny status efter den 29/9.
Pia knokler sammen med Hasselbalch.
Birthe og Bent, Lone og Ellen hjælper til i kirken.
Flemming kører som fast organist og er god til at melde afbud i god
tid så der kan skaffes afløser.
Gravere har været på kursus i brandsofts kirkegårdssystem,
gennem skovbo data. Der er desværre en del gravsteder som ikke
er oprettet korrekt hvilket betyder at samtlige gravsteder skal
gennemgås i systemet.
Der er modtaget et tilbud på at få Skovbo Data til at foretage dette.

Det vurderes at det bedst kan svare sig at lade Skovbo Data
varetage denne opgave. Det vil ligeledes give graverne mulighed
for at få et nærmere kendskab til systemet, de så fremadrettet skal
anvende.
Vi forsøger at søge 5% midler til dette.
Pia spørger Skovbo Data om der kan være forsvundet data i
opgraderingen, da der jo tidligere har været trukket lister.
Det vurderes at en fra menighedsrådet (kirkeværgen), sammen
med en graver, gennemgår systemet en gang årligt for at sikre at
der er overensstemmelse imellem det registrerede og det faktuelle.
11. Eventuelt.
• Konfirmandbilleder i
sognehuset. (Status v/Laila).

12. Næste møde.

Menighedsrådsmøde d.
Mogens Nellemann Hansen
Laila Kristensen

Laila er ved at finde ud af hvordan det kan løses med de gamle
konfirmand billeder.
Hvad vil vi med billederne? Vi beslutter at billederne skal i ringbind
og stå i sognehuset, så man kan bladre i billederne.
Billederne skal i specielle lommer og med syrefrit papir. Laila
arbejder videre med sagen.
Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 19:00.

Underskrift

Kurt Petersen
Thorben Pedersen
Eva Sonne
Gert Olsen
Lone Adolph
Jonna Jensen

Afbud fra:
Øvrigt tilstede:

