Dagsorden for åbent menighedsrådsmøde kl. 19.00 onsdag den 19. aug. 2020 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Afbud fra: Kurt Larsen, Marianne Myssen,
Øvrige til stede: Karen Andersen, Birgit Hansen, Søren Frederiksen, Carrie Tomlingson, Henrik Hansen.
Ordstyrer: Kurt.
Kaffe/the: Eva.
PKT.
1.
2.

Dagsorden
Godkendelse af
dagsorden.
Økonomi:
A: Kvartalsrapport

Begrundelse

Drøftelse

Beslutning
Godkendt

Kvartalsrapporten
fremlægges til
menighedsrådets
godkendelse. Bilag:
Kvartalsrapport.

B: Budgetsamråd onsdag,
den 26. august 2020 i
Provstiet.

Gennemgang af tilsendt
bilagsmateriale fra
Provstiet.

3.

Menighedsrådsvalg
2020.

Der afholdes valgsamling i
Sognehuset den 15. sep. kl.
19.00. Der skal vælges 3
personer i Kirkerup sogn og
5 personer i Sørbymagle
sogn samt suppleanter.

4.

Kortæppe i Kirkerup Kirke.

Status/ orientering.

Gennemgået.

Rivero Gulve, Kastrup starter
tæppepålægningen i uge 34.

Godkendt og underskrevet.

Mogens har gjort indsigelser mod
det fremsendte, da det fremgår at vi
har frimidler til rådighed. Dette er
ikke korrekt. Mogens afventer svar.
Der er indsat annoncer i Uge nyt i
uge 33. Vi står ved Brugsen lørdag
5/9 kl. 10.00 og lørdag den 12/9 kl.
10-12.
Laila og Kurt 5/9
Mogens og Connie 12/9
Mogens tager en snak med
Brugsuddeleren om forløb.
Tæppefirma har monteret tæppet
tirsdag den 18. aug. Maler Bjarne
har renoveret egetræskanten
omkring knæfaldet.

5.

Ansøgninger til PU.

6.

Kunst og Kirker.
6.-7.-8./11

7.

Kirke-/ sogneaktiviteter.

Der afholdes officiel indvielse i
kirken lørdag den 31. okt. 2020
mellem kl. 11.00 og kl. 12.00 med
Asti og kransekage. Efterfølgende
arrangement med inviteret gæster i
Sognehuset. Aktivitetsudvalget
arrangerer.
A: PU vil besigtige stedet sammen
med kirkegårdsarkitekt.

A: Bilag: PU beslutning.

A: Ansøgning om 5% midler til
afskærmning af affaldsplads i
Kirkerup.

B: PU møde den 12. aug.

B: Facaderenoveringen af
præsteboligen iværksættes. Der er
søgt 5% midler fra PU til dækning af
momsen.

B: Det er aftalt med murerfirma, at
de kontakter Marianne Myssen efter
den 30. aug. for at aftale endelig
arbejdsperiode.

C: Bilag: PU beslutning og
referat fra møde med
kirkegårdsarkitekt.

C: Der er sendt ansøgning til Provstiet
om tilladelse til at udskifte
Buksbomhækkene i Sørby til
Takshække fra 2021 og 3 år frem.

B: Der er søgt om kr. 90.000,- i
budget 2021 til opstart af
udskiftningen. Arbejdet vil foregå
i.h.t. beskrivelse fra
kirkegårdsarkitekt Karin Corfitzen.

D: PU møde den 12. aug.

D: Der er sendt ansøgning til PU om
Der er ikke p.t. kommet svar fra PU.
andel i 5 % midlerne til delvis dækning
af ekstraregning vedr. renovering af
ringmuren i Sørby.
Vagtplan og forplejning af kunstnerne. Vagtplan ved næste MR møde.
Aftale for fredag aftens arrangement
Udstillere i Sørbymagle kirke bor
selv.
A: Grillgudstjeneste tirs. 18. aug. kl.
Mogens, Birgit, Laila og Thorben,
17.00 i Sørbymagle.
Mogens finder pølser og brød,
ketchup, sennep remoulade og ristet
løg.

Status/ orientering.

B: Konfirmation søn. 23. aug. 10.30 i
Kirkerup.

Jonna laver navneskilte til
gaveposerne til våbenhuset,
Hver konfirmand må have 7 gæster
med. Thorben tager vagten

C: Konfirmation søn. 30. aug. kl. 9.30 i
Sørbymagle.

C: Jonna laver navneskilte til
gaveposerne til våbenhuset,
Ud fra forsamlingsforbuddet bliver
der taget stilling til hvordan det skal
foregå. Der foreligger en plan B som
er udsendt til forældrene. Den første
kl. 9.30. Laila, Thorben og Connie
tager vagterne. Der er 3 med 5
personer og 1 med 6 personer.
Jonna laver skilte. Connie hjælper
med aftørring af bænke i kirken.

D: Forklaringsgudstjeneste ons. 2. sep. D: Lone og Jonna hjælper.
Kl. 17.00 – 19.00 i Sørbymagle.
Der serveres sandwich og juicebrik i
våbenhuset. (Pizza udgår).
E: Gud det´ for børn tor. 10. sep. kl.
17.00 i Sørbymagle.

E: Sandwich og juicebrik i
våbenhuset ligesom sidst.
Kirketjeneren udleverer.

F: Æblemostgudstjeneste søn. 13.
sept. Kl. 10.30 i Præstegårdshaven.

F: Mogens og Thorben stiller telt op,
Lone og Jonna tager forplejningen.

G: Høstgudstjeneste søn. 20. sep. Kl.
18.00 i Kirkerup med spisning i
Stalden.

G: Tilmelding til Lone. Thorben,
Mogens, Kurt og Laila mødes kl.
17.00. Karen laver dejlig kringle.

8.

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

Præst: Konfirmationer løber af stablen
søndag d. 23/8 og søndag d. 30/8 med
antal af familie iht.
Coronarestriktioner. Der må ikke
lukkes flere ind i kirken end dem der
er inviteret af de pågældende
konfirmander.
Nye konfirmander begynder d. 2/9 til
forklaringsgudstjeneste i Sørbymagle
Kirke. Der er pt. indskrevet 23
konfirmander.
Konfirmandundervisning foregår i
kirken, på
græsplæne/præstegårdshave iht.
Coronarestriktioner.
Dåb: nogle af de dåb der ligger i
sensommeren er flyttet til efter den
almindelige søndagsgudstjeneste, det
for at tilgodese dåbsfamiliernes ønske
om at invitere familie/venner med til
dåben.
Aftengudstjeneste med nadver/
Aftensang: Nyt tiltag for at udfylde
den ekstra gudstjeneste, vi skal have
om måneden ift. at
morgengudstjenesten kl. 9.00 er
sløjfet.
Måske kan vi tiltrække nogle af dem,
der synes at den almindelige
søndagsgudstjeneste ligger på et
dårligt tidspunkt søndag formiddag.

Der var 8 fremmødte til Aftensang
hvoraf en modtog nadver.
Vielsen d. 19/9 er rykket til det
fri/haven. Så det er kun præsten der
er inviteret☺.
Men de regner med at skulle velsignes
i kirken i 2021.
Ang. Nye ind-udgangsbøn: Vores
kirkesangervikar har foreslået at vi får
nogle nyere ind- og udgangsbønner til
brug ved de anderledes gudstjenester.
Nogle hvor sproget er mere nutidigt.
Behandles på næste møde.
Hvad siger I til det?
Jeg vil gerne finde frem til nogle
brugbare.
Formand: Anders Heegaard har takket
for samarbejdet vedr. foto.
Bygge og istandsættelsesager skal fra
1. juni 2020 indsendes over
selvbetjeningsløsning på DAP.
I.h.t. forsamlingsreglerne må man
være 1 person pr. 2 m2 i kirkerne og
sognehuse, hvis det hovedsaligt er
siddende arrangement, og der ikke
synges eller råbes. Der skal holdes
min. 1 m afstand.
Vedr. præstegårdsjordens forpagters
vejret til at benytte den private
fællesvej, som ligger på
præstegårdsjordens matrikel,
henviser menighedsrådet til
betingelser i kontrakten og lov om
benyttelse af privat fællesvej.
Forpagter er indforstået med dette.

Kontaktperson: I.a.b.
Medarbejderrepræsentant: I.a.b.
Graver: Varmestyring i kirkerne
installeres ultimo september 2020.
Der er indkommet et fordelagtigt
tilbud på ny eltruk til kirkegården.
Der er indkommet et tilbud på
levering af gran fra et andet firma.

Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
Udvalgsformanden nævnte, at
kirkegårdsarkitekten er meget glad for
græs i stedet for perlesten.

MR vedtog at beholde den
nuværende leverandør, som er
Lorup skovdistrikt.

MR vedtog at Præstegårdsarkitekt
Karin Corfitzens rapport overdrages
til endelig stillingtagen af det
nytiltrådte MR til nov.

Aktivitetsudvalg: Har ikke planlagt
nogen aktiviteter. (COVID-19). Der
bliver måske et julearrangement.
Koncerten med Viskinde- Daugård
afventer.
Frivilliggruppekoordinator: I.a.b.
Medieudvalg: Deadline senest 27.
august.
9.
10.

Næste
menighedsrådsmøde.
Eventuelt.

Mødet slut: kl. 21.15.

Onsdag den 23. sep. 2020.
kl. 19.00
Lene Siel i Høve kirke tor.
den 27. aug. kl. 19.00

I.a.b.

Dagen ændres til tirsdag den 22.
sep. 2020 kl. 19.00.
Der foretages ikke yderligere
annoncering, da man frygter, at man
bliver nødsaget til at afvise
deltagere ved indgangen.

Menighedsrådsmøde d 19. aug. 2020.

Mogens Nellemann Hansen

Laila Kristensen

Kurt Petersen

Thorben Pedersen

Eva Sonne

Connie Pedersen

Lone Adolph

Jonna Jensen

Underskrift

