Menighedsrådsmøde kl. 19.00 onsdag den 21. feb. 2018 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Afbud fra: Eva, Kurt Larsen, Laila.
Øvrigt til stede: Bent Kristiansen, Karen Andersen, Birgit Brogaard.
Kaffe/brød: Kurt Pedersen.
Ordstyrer: Gert Olsen.
1.
Dagsorden:
• Godkendelse af dagsorden.
• Underskrifter møde 10. jan.
2.
Formanden.
Meddelelser:
• Kunst i kirkerne v/næstfor.
•

Prins Henriks død

•

Lov vedr. praktikpladser.

•

Kirkegårdskonference 2018.

•
•

Budget/økonomi kursus.
Stiftsdagen Roskilde.

•

Diverse skrivelser.

Sager til behandling:
• MobilePay. (mail 30. jan.).

•

Gaveregulativ. (Bilag).

Efterretningssager:
• I.a.b.

Dagsordenen er godkendt
De tilstedeværende har underskrevet, dem der mangler skriver
under næste gang.

Laila har meldt afbud. Mogens orienterer om budget for
opvarmning i forbindelse med kunst i kirkerne.
I forb. med Prins Henriks død blev der flaget på halv i
begge kirkerne i dagene fra hans død til bisættelsen d.
20/2. Der blev indgået aftale om flagnedtagning for at
hjælpe graverne.
April 18 kommer der information om lov vedr.
praktikpladser. økonomiske konsekvenser.
Mogens rundsender seddel Kirkegårdskonferencen 2018.
Hvis graverne ell. kirkeværgen er interesseret, kan de
deltage. Carina deltager.
Mogens tager mod tilmeldinger.
Tilmelding d. 23/2. Der opfordres til at deltage! Laila,
Mogens deltager.
Der lægges information omkring Pigehjem i Kherwara i
begge kirker. (Folkekirkens Mission)

Der skal bruges en erhvervsløsning, der skal opgives
diverse personfølsomme oplysninger inden
MobilePayordning kan oprettes. Vilkår for ordningen
gennemgås. Der indhentes erfaringer fra andre små
landsbykirker. Vi tænker over det.
Det aftales at punktet kommer på til næste møde, så kan
man tænke over hvad vi gør fremadrettet.
I.a.b.

3.
Kirke- og kirkegårdsudvalget.
• Tilbud kirkemur Sørby.

•

Stativ Helligkilden Kirkerup.

Fredag d.23/2 kl. 13.00 kommer mureren m. prisoverslag, der
køres også til Kirkerup for at efterse muren og kirkens kalkning
derude. Mogens, Gert og Thorben deltager.
A-Z Hus og Have Service har sat stativ op ved helligkilden.

•

Seminar NATMUS.

Kurset er overtegnet, så vi deltager ikke i år.

•

Skorsten præstegården.

Mureren er kontaktet, og tilbud er indhentet. Det vedtages at
påbegynde arbejdet, når frosten er væk. Gert går videre med den
opgave.

•

Kirkegårdsvedtægt/
reglement

Der skal laves vedtægter for kirkegårdene. Gert, Eva, Thorben,
Mogens og Carina tager sig af opgaven.

4.
a. Aktivitetsudvalget.
• Tirsdagscafe 20. februar.
• Tirsdagscafe 20. marts.
•

Kommende udstilling i
sognehus

Tirsdagscaféer
Studietur
Hashøjmøde
b. Frivilliggruppekoordinator.
• Altertæppe Kirkerup.
•

Dåbsklude

c. Medieudvalget.
• Hjemmeside.

•

Kirkebladet.

5.
Regnskabsfører/kasserer.
• Kvartalsrapport.
• Ansøgninger 5% midler.
•

Infomøde med PU revisor.

19 deltog til foredrag om SOS børnebyerne m. Britta Bülow
Ole G. Nielsen fortæller om drengene fra Flakkebjerg
Soli Madsen udstiller i sognehuset, billederne der hænger i
sognehuset nu nedtages i morgen. Der gives et par flasker vin til.
dem der udstiller i sognehuset.
2 tirsdagscaféer mangler at blive besat. Gode forslag til billige
foredragsholdere modtages gerne.
1/9- 2018
Der er ikke indkaldt til møde endnu.

Der har været møde d. 21/2. Der er møde m. Estrid ang.
ændringer på altertæppets streg/ farve mandag d. 5/3 i
sognehuset.
Vores nye dåbsklude bliver rundvist, og Lone giver poser med
garn til frivillige, så der kan strikkes et lager.
Birgit & Peter har lavet ny hjemmeside for Sørbymagle- Kirkerup.
Der arbejdes videre med hjemmesiden.
Der indhentes nye prisoverslag på alternative muligheder, vi går
ikke på kompromis med kvaliteten.

Kvartalsrapport gennemgås.
5% midler er givet fra provstiet til dækning af underskud i forb. m
underskud p.g.a. sygdom.
Thorben, Mogens og Marianne S. deltager

6.
Graverteamet.
• Status på kirkegårdene.

Der lægges an til at tage gran af til Palmesøndag med start primo
marts. Der skiftes fra Stedmoderblomst til hornvioler på gravsted
efter granaftagning.

•

Budgetønsker.

Kirkegårdsudvalg og kirkeværge ser på ønskerne sammen med
graverne. Inden mødet i april skal der indgives budgetønsker, så
udkast kan indgives.

•

Elforsyning i sakristi.

Tilbud fra elektriker til at lave elforsyning i Kirkerup kirke
iværksættes.

7.
Kirkeværgen.
• Kalkning Kirkerup kirke.

Samtale med murer om kalkning i Kirkerup kirke på fredag d.
23/2.

•

Lydanlæg i kirkerne.

Er udført - regning er sendt til os og betales snarest muligt.

•

Rørovne i Kirkerup.

Er udført.

•

Gulv i graverhuset Sørby.

Murer har lavet aftale med Carina m.h.t. at lave gulv i graverhus
(det sker d. 22/5)

•

forpagtninger

Ny aftale om forpagtninger skal underskrives senest 2020 med
virkning fra d. 1/1-2021

Inventarlister

8.
Kirkelige aktiviteter.
• Peter Pedal Sørbymagle
kirke onsdag 7/3 kl. 17.00.
• Kirkekaffe Sørbymagle kirke
søndag 18/3 kl. 10.30.
• Måltidsgudstjeneste
Sørbymagle kirke torsdag
29/3 kl. 18.00.

Alt er talt op og gennemgået i Sørbymagle kirke, sognehus og
graverhus. Alt er skrevet ned på inventarlister. Kirkerup kirke og
omgivelser skal gennem samme procedure.

Lone og Jonna sørger for forplejning.
Lone.
Henny og Kirsten laver lam med tilbehør. Kurt, Gert og Mogens
stiller borde og stole op i kirken.

9.
Præsten.
• Orientering.

• Pinsegudstjeneste.
10.
a. Kontaktpersonen.
• Ferieplan. (Godkendelse).

• Vikaraftale organist.
• Raskmelding
• MUS.
• APV.
b. Medarbejderrepræsentanten.

- Opstart med minikonfirmander er gået rigtig fint, der er 16
minikonfirmander.
- Super godt konfirmandtræf i Roskilde, nu evalueret med
konfirmanderne, der også syntes at det var en god oplevelse.
- Højttaleranlægget er nu afprøvet, og Marianne kan mærke at
det aflaster stemmen.
- EOD dækker St. Bededagsgudstjenesten i Sørbymagle Kirke.
-Carina har indkøbt små alterbægre til altergang for børn og
andre der ikke vil have altervin med spiritus. Det kommer til at
stå i kirkebladet, at vi har denne mulighed, og man kan sige det
til præsten inden gudstjenesten, hvis man ønsker altervin uden
alkohol.
- Her i foråret er der 5 dåb, en velsignelse og 3 bryllupper i vores
kirker.
- Marianne har sagt nej til at vie i det fri, hvis brudeparret ikke
kommer fra vores to sogne. Dette udspringer af forespørgsel om
vielse i det fri på Vilcon, hvor brudeparret kommer fra Kbh.
- Marianne skal på kursus i Sjælesorg for sognepræster i 4 uger. 2
uger i 2018 og 2 uger i 2019. Lars eller Jesper dækker disse uger
for hende.
- Der skal findes en løsning på aflåsning af personfølsomme
papirer, når den nye lov om sikker opbevaring af
personfølsomme sager træder i kraft.
- Godt initiativ med dåbsklude, den første dåbsklud gives d. 4/3
ved dåben i Sørbymagle Kirke.
- Marianne er blevet medlem af Religionspædagogisk udvalg i
Roskilde Stift
Vi ved ikke noget endnu.

Medarbejdermøde er afholdt med medarbejderne. Fridage og
Ferieplan er lavet for hovedferien. Graverne overlapper hinanden
med en uge i ferieperioden i uge 30.
Ny aftale med organist er underskrevet.
Carina er raskmeldt pr. 1/2-18
MUS afholdes i foråret, første kvartal 2018
APV afholdes i foråret, første kvartal 2018
Ikke tilstede

11.
Eventuelt.

Vær opmærksom på kirkegårdens tilstand hvis I går forbi.

12.
Næste møde.
• Onsdag 21. marts kl. 19.00.

Vær opmærksom på at menighedsrådsmøde i maj er rykket til
23/5.

Menighedsrådsmøde d. 21. feb. 2018.
Mogens Nellemann Hansen
Laila Kristensen
Kurt Petersen
Thorben Pedersen
Eva Sonne
Gert Olsen
Lone Adolph
Jonna Jensen

Afbud fra:
Øvrigt tilstede:

Underskrift

