
    Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Vigersted 
    Torsdag den 31. Marts 2022, kl. 19.00 i Tiendeladen. 

    

1. Godkendelse af referater og dagsorden. 

Godkendes. 

2. Post og meddelelser. 

Valg af biskop. 

Valgkort kommer i e-boks fra d. 19.4. Der kan stemmes fra 20.4. Stemmebere=gede der ikke har 
modtaget valgkort skal sige @l inden 26.4. Stemmeperioden er 20.4.-11.5. D. 6.4. kl. 18.30. 

Der stormøde i Sorø med de 4 bispekandidater.  

Der er kommet mail fra Ringsted kommune vedr. grøn oms@lling, pga. af vores sognegård situa@on 
laves der ingen @ltag på nuværende @dspunk. 

Varme i kirken diskuteret. Janne taler med Peter om evt. @ltag. 

Janne har deltaget i kursus om samarbejde i menighedsråd.  

Voksenkoret: GiOe er ikke interesseret. Tilde Fjord Madsen, som bl.a. er kirkesanger i Gyrs@nge, 
Bringstrup, Sigerslev kirke er forespurgt og vi afventer svar! 

3. Økonomi v. Uffe. 

Intet nyt. 

 4. Præstegård og præstebolig. 

Opdateret @lbud fra Bering med ændringer. Søren har fået svar på spørgsmål, hvilket blev 
gennemgået. 

Vi har været i dialog med Kværkeby vedr. udkast @l samarbejde omkring præstebolig beliggenhed. 

Der er enighed i rådet om følgende: 

             1. Ny præstebolig placeres i Kværkeby. 

              2. De tjenstlige lokaler placeres i den gamle præstegård i Vigersted, som i forbindelse med renove- 

                  ring e[er skimmelsvamp, indreOes @l deOe samt sognehus for Vigersted. 

              3. Menighedshus i Kværkeby rummer en større sal, samt et større køkken, kontor og frokoststue for 

                  graver, mødefaciliteter og et større depot rum @l opbevaring af maskiner o.s.v.  

              4. Hovedsognet forbliver Vigersted.` 



5. Nyt ved kontaktperson. 

Karina bereOer fra seneste personalemøde. 

Drø[else af Arnes forespørgsel og oplæg i[. lønforhandling. Karina følger op herpå. 

Karina bereOer fra seneste kontaktpersonmøde. 

Der er nedsat ansæOelsesudvalg ansæOelse af organist. Der er repræsentanter fra begge sogne; 
Karina og Peter/Vigersted og Birgit og Mar@n/Kværkeby. 

I samråd med Kværkebys kontaktperson og præsten er der udfærdiget et brev @l provs@et vedr. 
vikardækning og provs@ets vikartakster. 

6. Nyt fra præstegårdsudvalget. 

Afventer @lbud på pigsten fra firma Kaj Bøje. 

Lysalteret er i stykker, Jørgen kontakte firmaet 7,9,13. 

Der vil blive kalket på kirke og rejsestald. 

7.Nyt fra præsten. 

Har ha[ sidste undervisningsdag for konfirmanderne. D. 6.4. tur @l Lund med 55 konfirmander. Det 
kostede 6.300 kr. tur/retur.  

Der er deadline for Lokalnyt 29/4-22. 

I stedet for gudtjeneste den 29/5 - 22, vil der blive bes@l en bus @l fællesgudstjenste i Roskilde. 

Højskolesangbøger gives @l konfirmanderne i stedet for Bibelen. 

8. Arrangementer. 

StøOekoncert for Ukraine med Me and Maria samt forårskoncert med septet blev evalueret. Det 
havde været gode arrangementer, men med få deltagere. Der havde været en fin ar@kel i Dagbladet 
om støOekoncerten. 

I frem@den skal arbejdes på  bl.a. annoncering. 

Der fremkom et forslag om evt. spillemandsgudstjeneste. 

9. Eventuelt. 

Forslag om Outlookmail @l menighedsrådsmedlemmer. Jens kontakter Asger fra Church Desk 
herom. 

                  Næste møde torsdag d. 10.5. kl. 17.00 



                                       

                       

                      

             

          

            

    


