
Referat af ordinært menighedsråde i Vigersted 
Onsdag den 15. Juni 2022, kl. 19.00 i Tiendeladen. 

Til stede: Janne, Uffe, Søren, Martin, Jørgen, Peter, Karina og Jens 

1. 
Referat er godkendt 
Janne får referaterne lagt op på sogn.dk sammen med Kordegn/Marianne. 

2. 
Post og meddelelser/Janne 
- Opfølgning på forsikringssag vedrørende tyveri af kobberlamper ved præstegården. 

- Drøftelse af indhold for Lokalnyt 3/22. Deadline 3. August og udgives 3-10. September. 
Redaktør Jens: 

-Søren udarbejder indlæg om præstegårdssagen. 
-Artikel om forløbet med voksenkoret under Thilde, der har sidste undervisningsgang 
16. Juni.  
-Indlæg/Reklame for efterårets Kirkehøjskole. 
-Indlæg om Juleaktivitet/Luciaoptog 
-Artikel om Marianne som går på pension til oktober efter mange års ansættelse som 
kordegn (Uffe og Anne-Marie og Marianne selv) 
-Indlæg om Høstgudstjeneste, og for Vigersted inkluder gerne Tiendeladen - børne/
familiegudstjeneste. 

3. 
Økonomi/Uffe 
Budget for 2023 godkendes enstemmigt. 

Vigersted Sogns Menighedsråd,  
CVR-nr 52082919 
Budget 2023.  
Bidrag budget afleveret den 12/6-2022, 9.46. 

4. 
Præstegård og præstebolig/Søren og Martin 
Vedr. godkendelse af renoveringsprojekt af præstegården samt godkendelse af salg af 
præstebolig på Bredagervej. Der er provstiudvalgsmøde i aften - afventer spændt. 

5. 
Nyt fra Kontaktperson/Karina 
- Der er afholdt Mus og Trivselssamtale med graver og kordegn. 
I morgen fællesmøde/introduktion for alle medarbejdere til Churchdesk. Fælleskalender 
som støtter planlægnings-/teamarbejdet.  
- Drøftelse vedr. voksenkor-forløbet og korleder Thilde. 
- Ansættelsesudvalg vedr. organist: 

http://sogn.dk/


Sognenes kontaktpersoner har haft møde med Markus, der takker ja til fastansættelse pr. 
1/11. Proces vedr. timeantal, løn og arbejdsbeskrivelse er i gang. 

6. 
Kirkegårdsudvalg/Peter og Jørgen 
- Udendørs-/Vedligeholdelseskalkning. 
Det ønskes at kalkning fremadrettet er hvert 2. år, da det går for lang tid med hvert 3. år 
Betyder at vi ikke er del af fællesudbud og i stedet skal medtænke opgaven på 
langtidsbudget. 
Vedtages. 
- Reparation af teglsten. Opgave som ikke kunne vente og tages med i næste års budget. 
Det indhentede tilbud sendes til provstiudvalgets næste møde 10/8 for at anvise 
prisrammen. 

7. 
Nyt fra Præsten 
- Himmelske dage i Roskilde - 1 tilmelding til fælles udflugt..blev aflyst. 
- Indskrivning til konfirmand 2023 er åbnet. Forældre-Konfirmandmødet i august. 
- Hen over sommeren vil der kun være 1 gudstjeneste pr. pastorat (Jystrup-Valsømagle,  
  og Vigersted-Kværkeby) i forbindelse med præsternes ferieafvikling.  

Reklame for hjemmesiden Vigersted-kvaerkeby.dk  
Scroll i bunden af siden er log in (e-mailadr. og kodeord). Jens sender notifikation/
invitation ud. 

8. 
Arrangementer/Janne-Jens-Karina 
*Koncerten med ungdomskoret fra Ringsted var med 42 glade gæster. De optrædende 
havde også haft god oplevelse. 
*Redrøftelse vedr. Kirkekaffe. Besluttes at for Vigersted er det hver måned kl. 9. 
*Koncertbooking i efteråret (Jens og Janne har ideer) 
*Sogneudflugt 7. september 
*nytårskoncert Januar 2023 (Janne opfordrer til at vi har ideer med til næste møde) 

Næste møde: Onsdag 10. August kl. 17 (17-19), Konfirmandstuen Vigersted 

http://vigersted-kvaerkeby.dk/

