Menighedsmøde kl. 19.00 onsdag d. 21.marts i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra:
Øvrigt til stede: Bent og Birthe Kristiansen, Karen, Henny, Birgit, Karina, Marianne Skjøtt.
Kaffe/brød: Laila Kristensen.
Ordstyrer: Laila Kristensen.
1.
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
2.
Aflæggelse af beretning over
årets gang i menighedsrådet
samt planlagt virksomhed for
det kommende år.
A: Formanden.

Regnskab gennemgås som første punkt.

Menighedsrådet besluttede sidste år at nedlægge
Konfirmandhuset og oprette Sognehuset med begrundelse i, at
der efterhånden foregik en masse aktiviteter, som egentlig ikke
var konfirmandrelateret. Det blev i samme forbindelse vedtaget,
at andre organisationer med relation til kirken også kan ansøge
om at låne huset. Sognehuset må dog ikke være en konkurrent til
forsamlingshuset og hallen m.v. Betingelsen er, Sognehuset
efterlades i rengjort og opryddet stand efter udlån. Da det ikke
længere hedder konfirmandhuset, er det besluttet, at der kun
skal hænge billeder fra de sidste 10 årgange. De øvrige billeder er
sat i ringbind, og står i en reol i Sognehuset samtidig med, at de
ligger på en USBnøgle. Sidste år fik menighedsrådet, efter
beslutning om at oprette et graverteam, som dækkede begge
kirker, besat disse stillinger med henholdsvis Carina som graver
og Pia som gravermedhjælper. Det har vist sig at det fungerer
rigtigt godt med deres samarbejde i dagligdagen. De har nu fået
rigtig godt styr på opgaverne til menighedsrådets og
menighedens store tilfredshed. Der har været store udfordringer
med at få kirkegårdene lagt ind i EDB systemet, men det er
lykkedes til fulde nu. Desværre blev vores graver Carina ramt af
en svær infektionssygdom, som ramte hende i sommerferien
med langtidssygdom til følge, som gjorde, at Pia måtte yde en
ekstra indsats i.f.b. med granpålægningen, som tilligemed skulle
udføres på en ny måde, hvor grandækningen fremstilles som en
dekoration på en plade, som så lægges på de enkelte gravsteder
og samles på stedet. Årsagen er, at der er kommet en vejledning
fra AT, som anviser, at man skal reducere knæbelastende

arbejde. Opgaven lykkedes til de pårørendes fulde tilfredshed
med hjælp fra eksternt firma. Stor tak til Pia. Der er foretaget en
kraftig beskæring og oprydning i og omkring præstegårdshaven,
som er overtaget af menighedsrådet, da præsten i.h.t. nyt
cirkulære ikke er forpligtiget til at passe en del af haven. Der er
ryddet 11 stk. nedlagte gravsteder på Sørbymagle kirkegård. Der
har i årets løb været et stigende aktivitetsniveau i Sognehuset,
som sammenholdt med tidligere nævnte overtagelse af
præstegårdshaven bevirker, at menighedsrådet skal revidere
graverteamets opgavebeskrivelse i.f.t. det oprindelige
stillingsindhold. Kirke- og kirkegårdsudvalget er sat på opgaven.
Der er efter forslag fra graveren blevet opsat en flagstang i
Kirkerup, så der kan hejses flag i.f.b. med højtider og
gudstjeneste. Det bevirkede så, at da der blev befalet flagning på
halv fra H.K.H. Prins Henriks dødsdag og til hans bisættelse,
skulle flaget dagligt hejses og tages ned. Dette lykkedes også ved
fælles hjælp. Menighedsrådet har en højt prioriteret opgave,
som består i at få sikret løse gravsten, da en del af dem kan vælte
ved en forholdsvis let påvirkning. Der kan på nuværende
tidspunkt være sten, som er lagt ned. Dette er foretaget for at
være på forkant, inden der er nogen, som får væltet disse ved et
uheld med de følgevirkninger dette kan medføre. Der er et
direktiv, som beskriver at sten på aktive grave skal sikres af
gravstedsindehaveren. Såfremt dette ikke sker efter henvendelse
til gravstedsindehaveren, så bliver stenen lagt ned, og der bliver
ikke udført arbejde på de pågældende grave før sikringen er
bragt i orden af indehaveren. Sten på fredet og registrerede
grave samt museumssten skal sikres af menighedsrådet. Der er
blevet installeret højtaleranlæg i begge kirkerne, så præsten ikke
skal belaste sin stemme i samme grad som tidligere. Det virker
rigtigt godt begge steder. Menighedsrådet vil forsøge at få sat et
højtaleranlæg samt fremviser på næste års budget til
Sognehuset, da der jævnligt er et behov for dette i.f.b. med
arrangementer i huset. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal
forstå fremstillingen af et nyt altertæppe i Kirkerup kirke. Jeg
regner med, at Lone fortæller mere om dette projekt. Der er
udskiftet 7 stk. rørovne i Kirkerup kirke, da de eksisterende ikke
kunne repareres, så nu skulle der gerne være fuld kraft på
varmen under alle bænkene. Der er sat nye lamper op med LED
belysning til belysning af Kirkerup kirke december og januar. Der
vil også blive monteret lignende lamper ved Sørbymagle kirke til
den kommende sæson, da disse er væsentlig energibesparende
i.f.t. til de gamle halogenlamper. Det er formodentlig ikke gået

ubemærket hen, at der er startet renovering at kirgårdsmuren
ved Sørbymagle kirke. Det er første etape, som færdiggøres her i
foråret og som vi havde sat på budgettet i 2018. Menighedsrådet
vil forsøge at indarbejde resten af den gamle del af muren i
budget 2019. Så er opgaven de efterfølgende år at få sat penge
af på budgettet til løbende vedligehold af muren, så den ikke
ender i samme stand igen. Kirkegårdsmuren ved Kirkerup kirke
var planlagt, at den skulle lægges i budgettet for 2019, men den
kunne ikke vente, da den skred ud på Esholtevej i sidste uge med
et stykke på ca. 2 meter, og den er tæt på at skride 2 steder
mere. Arbejdet er igangsat og der er søgt penge fra 5% midlerne
til reparationen. Vi må håbe på, at vi får dem, ellers må vi spare
andre steder, da arbejdet ikke kan udsættes.
Blændet vindue i kirken er åbnet, hvilket har bevirket et rigtigt
godt lysindfald i den bagerste del af kirken. Kirkegårdsplanen i
Kirkerup er godkendt af provstiudvalget inkl. økonomi og
iværksættes i foråret 2018.Der er lavet en vikaraftale med
organist Flemming Andersen, så han indtil videre betjener
orgelet i begge kirkerne. Menighedsrådet overvejer på sigt at
sammenlægge organiststillingerne. Præsteskoven som er
menighedsrådets ansvarsområde, er besigtiget i juni 2018
sammen med tilsynsførende skovfoged Michael Skjødt Kirkerup.
Der skal løbende fældes nogle asketræer, da disse er angrebet af
en svampesygdom, som bevirker, at de visner i toppen. Der er
skovet en del bøgetræer i årets løb, som har givet lidt indtægt til
kirkekassen. Menighedsrådet overvejer muligheden for betaling
af kollekt via MobilPay. Vi er i gang med at indsamle erfaringer
fra de menighedsråd, som har indført dette tiltag. Der er oprettet
en ny hjemmeside. Mere om dette fra en repræsentant fra
Medieudvalget. Til valg af enkeltposter blev følgende valgt:
Kontaktperson: Mogens Nellemann. Kirkeværge: Thorben
Pedersen. Bygningskyndig: Kurt Petersen. Formand kirke- og
kirkegårdsudvalget: Gert Olsen. Tak til menighedsrådet, præsten
og det øvrige personale ved kirkerne og kirkegårdene for godt
samarbejde i årets løb.
B: Aktivitetsudvalget.

5 x tirsdagscafeer:
Pigerne fra Sprogø med Carsten Egø
Caminoen Marianne Myssen
Frokost m. musik og fællessang v. Troels Christensen
(erstatning af udflugt)

POEMA – Musik
Film - Luther
Højtlæsning Julerosen v. Bodil Toldbod
Gl.Hashøj
Hanne Fladborg: - Den 3. alder gør den til livets bedste
Luther:
Lutherløb - m. Lutherrose, balloner kage og saft
Ølsmagning - Næstved Bryghus - Luther øl
Kunst i Sognehuset
Heidi Holten
Soli Madsen
Studietur:
Assistents Kirkegård - De Kongelige Stalde og Christiania
2018
8 x tirsdagscafé - flg.planlagt:
Holmegård Erik Brix
SOS Børnebyer Britta Bülow
Drenge fra Flakkebjerg Ole G. Nielsen
Johanne Larsens Museet brugerbetaling 50 kr.
Provst Ulla Thorbjørn
Filosof Lise Søelund
TAK til Gerda og Karen, som tager tjansen med at bage
boller til tirsdagscafeerne.
Mogens/Gert - som byder velkommen/sørger for borde
stole m.v.
Fremtiden
Fortsætte tirsdagscafeen - så længe der er interesse
Udflugt - dyr transport - brugerbetaling?

Nye tiltag som endnu er på brainstorm niveau:
Tapas og tro
Gospelkoncert - Arrangør: Gl.Hashøj eller os selv
Findes mange spændende foredrag - koncerter m.v - mange
tilbud - men økonomisk begrænsning.

C: Frivilliggruppe
koordinator

I forhold til skærtorsdags gudstjeneste med måltid i kirken,
skal det drøftes hvordan vi skal gøre i forhold til plads i
kirken mm.
Dåbsklude fremstillingen er godt i gang. De pårørende er
glade for dem.
Der er en god og stabil frivilligstab.
Det fungerer godt med tilmeldingerne.

Altertæppe

D: Kirke- og
kirkegårdsudvalget.

Det er besluttet at det nye udkast med den lyse baggrund
og de markerede fugle skal sendes ind til vurdering om den
er egnet til broderi.

Der har været gennemgang af de nedlagte gravsteder på
Kirkerup Kirke. Der er lavet en plan for hvilke sten der skal
bevares.
Ny topafdækning af skorstenen på præstegården er bestilt.
Det iværksættes når vejret tillader det.
Der skal laves et sæt vedtægter for kirkegårdene.

E: Medieudvalget.

Den nye hjemmeside en næsten færdig.
Forslag og ændringer kan meldes til Birgit Nellemann.
Der er et ønske om at kirkebladet kan ses på hjemmesiden.

Mogens har kontakt til Videbæk Trykkeri som måske kan
trykke kirkebladet billigere. Der er møde med firmaet 22.
marts.
Konfirmand fotos lægges også på hjemmesiden.

F: Kirkeværge.

Fliselægning i gravernes rum i Sørby er påbegyndt.
I Sørby bliver der fjernet en del træer langs kirkemuren
mod nord. Dette bliver fjernet i samarbejde med Bent
Søgård.
Kalkning af Kirkerup. Der er ikke penge i budgettet til at
hele kirken kan blive kalket. Der skal foretages en grundig
rengøring af murværket på tårnet grundet forstenede alger.
Der startes på tårnet, hvor efter der opgøres hvor meget
mere, der kun udføres inden for rammen af budget. Der er
søgt 5%midler til det resterende arbejde.
Der er ved at blive udfærdiget en inventarliste på
materialer, sikkerhedsudstyr, værktøj mm. både i Sørby og
Kirkerup.

3.
Aflæggelse af beretning over
årets gang i kirken samt
visioner for det kommende år.
Præsten.

Marianne fortæller om det forløbne års tjenester.
Flere af de nye tiltag forbliver også i det nye år. Der kommer et
bredere udsnit af beboerne i kirken, end der tidligere har været.
Marianne er meget glad for den store støtte fra menighedsrådet.
Beboerne i området er begyndt at henvende sig til Marianne
med forslag til kirkelige handlinger.
Marianne fortæller om nye tiltag hun gerne vil have afprøvet på
sigt.

4.
Regnskabsfører/kasserer.
Fremlæggelse og godkendelse
af regnskab.

Regnskabet for 2017 er gennemgået og godkendt.
Formanden skriver kommentarer til skema med videreførte
anlægsmidler.
Der er påtegnet følgende på regnskabet for 2017:
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5.
Aktiviteter.
• Måltidsgudstjeneste
Sørbymagle kirke 29. marts
kl. 18.00.
• Musikgudstjeneste Kirkerup
kirke 2. april kl. 14.00.

Henny og Kirsten laver lam med tilbehør. Kurt, Gert og Mogens
stiller borde og stole op i kirken.
Der bliver live musik som passer til prædiken. Og efterfølgende
ca. 30min. koncert. Der serveres lidt chips (Laila) og vin og vand
(Mogens). Laila står for arrangementet. Mogens på stand by.

•

Tirsdagscafe den 17. april.

Karen og Gerda bager. Mogens og Gert står for arrangementet.

•

Kirkekaffe den 30. marts og
den 15. april.

Eva og Mogens.

6.
Eventuelt.

7.
Næste møde.

Vedr. lockout:
Marianne er ikke omfattet. Både Pia og Karina er omfattet af
lockout.
Kirkesangere, organist og vikarer er ikke lockoutet, da de ikke er
dækket af overenskomst.
Formanden følger situationen tæt.

Næste møde onsdag d. 18/4 kl.19.00
Mødet slut 22:15

Menighedsmøde d. 15. marts
Mogens Nellemann Hansen
Laila Kristensen
Kurt Petersen
Thorben Pedersen
Eva Sonne
Gert Olsen
Lone Adolph
Jonna Jensen

Afbud fra:
Øvrigt tilstede:

Underskrift

