Referat fra menighedsrådsmøde kl. 19.00 onsdag den 26. feb. 2020 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Mødet er åbent og alle er velkommen.
Afbud fra: Eva Sonne
Kaffe/brød: Lone.
Ordstyrer: Connie.
PKT.
1.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.

2.

Økonomi:
A: Kvartalsrapport.

3.

Status på iværksættelse af
synsudsatte opgaver i,f,b,
med kirke- og kirkegårdssyn.

4.

Ordinært syn af Kirke- og
kirkegårde i Sørby og
Kirkerup.
Sæt gang i debatten om
gudstjeneste, dåb og nadver.

5.

6.

Altertæppe i Kirkerup Kirke.

Begrundelse

Drøftelse

Beslutning
Godkendt

A: Kvartalsrapporten
fremlægges til menighedsrådets
godkendelse. Bilag:
kvartalsrapport.
Prioritering af restopgaver. Hvad
har vi økonomi til og hvilke må
evt. udsættes?
Bilag: Synsudskrifter 2019.
Fastlæggelse af datoer for syn i
april.

Ikke noget at kommenterer, der er Godkendt.
ikke noget, som stikker af.

Der er kommet penge til rep. af
altersølv fra 5 % midlerne.

Orientering fra debatmøde 18.
feb. i Ringsted. Hvordan
kommer vi videre?

Kort referat fra Marianne
M./Mogens.

Status.

Karen: Der er 2 korte baner
færdige. Det forventes klart til at
sende i maj til sammensyning.

Budgetlagte opgaver kan
iværksættes. Der er penge til
uforudsete opgaver i mindre
omfang.
Sørbymagle og Kirkerup syn på
samme dag 24/4. Start kl. 08.00 i
Kirkerup.
Aktivitetsudvalget finder en aften
hvor vi kan debattere den
fungerende liturgi og evt.
ændringer.

7.

Kunst i kirkerne.

8.

Kirke-/ sogneaktiviteter.

9.

Orientering/ meddelelser:
Præst.
Formand.
Kirkeværge.
Kontaktperson.
Medarbejderrepræsentant.
Graver.
Kirke-og kirkegårdsudvalg.
Aktivitetsudvalg.
Frivilliggruppekoordinator.
Medieudvalg.
Øvrige.

Kunst og kirker 2020.
Bilag: Kunst og kirker. (Laila).
A: tirsdag 3. marts kl. 10.00
Tirsdagscafe.
B: lørdag 14. marts kl. 14.00
Minikonfirmand Challenge.

Deadline for info til brochuren er
21/4.

På et senere møde skal der
debatteres hjælpere.
A: Mogens, Thorben og Conny.
Kirsten bager boller
B: Jonna hjælper med det
grafiske. Hjælp til pasta med
kødsovs, Conny laver 1 x boller,
Lone og Mogens sover med. Lone
spørger de frivillige om hjælp.

C: søndag 15. marts kl.10.30
Kirkekaffe Sørbymagle.

C: Eva (Har byttet med Laila).

D: tirsdag 17. marts kl. 17.00
Gud det´ for børn.

D: Henny + ? Lone finder en

Præst: Babysalmesang er startet
med 6 babyer. 6000 kr. for
konfirmanddag i Roskilde
Domkirke, for togtur tur/retur og
en sandwich. Marianne er på
kursus ”unge og teologi” i uge 10.
der er 8 kommende bryllupper.
Konfirmander skal på besøg i
Varmestuen i Slagelse.
Formand: 75 års dagen for
befrielsen skal fejres med særlig
ringning. Der flages den 5. maj.
Der tændes lys i kirken den 4.
maj.
Kirkeværge: forsikringssagen er
afsluttet. Der er sat video op nu.

Kirkemuren forsøges færdig inden
konfirmationstiden. Kirkemuren
skal have algefjerner for at blive
fin. Labodarium forsøges færdig
inden konfirmationstid. Carina
sender faktura ud til ejerne for de
sten som skal bevares.
Kontaktperson: ikke noget at
berette. Der er MU på vej.
Michelle er startet op efter
vinterhjemsendelse.
Medarbejderrepræsentant: ny
adresse på Feddet.
Aktivitetsudvalg: medieudvalget
forespørges vedr. 24/4 Viskinge
annonce. Der arbejdes på
sensommer 2021 i gl. Hashøj
Regi. Punkt til næste gang: kunst
på væggene i Sognehuset.
Frivilliggruppekoordinator: den
røde trekant i kirkebladet har
givet negativ respons. Lone
indkalder de frivillige damer til
samtale. Konfirmationsdage i maj
1. søndag Kirkerup 2. Sørbymagle.
Husk stof til nyt blad, deadline
20/4.
Alle sten ved graveren er væk.
10.

Menighedsrådsvalg 2020.

Hvordan formidler vi
budskabet?
Bilag: Oplæg til debat og
Rekrutteringshåndbog.

Emne til næste møde eller til et
stille møde

11.
12.

Næste menighedsrådsmøde.
Eventuelt.

Onsdag 18. marts Kl. 19.00.

Godkendt
Forpagtning af præstegårdsjorden
hvor langt løber den: 21/2-2021 –
skal sendes forespørgsel til
oktober – gælder i 5 år.
Mødet slut kl. 21.25.

Menighedsrådsmøde d. 26. feb. 2020.
Underskrift
Mogens Nellemann Hansen

Laila Kristensen

Kurt Petersen

Thorben Pedersen
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Lone Adolph
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