
Kværkeby Menighedsråd Dagsorden/Referat 

Menighedsrådsmøde 

Dato: Tid: Sted: Deltagere Afbud Forplejning 

05.11.20 17:00 Kværkeby-

vej 72 

Rådet: 

Anne-Marie Mehlsen - AM 

Birgit Nielsen - BN 

Gurli Petersen - GP 

Iris Henriksen - IH 

Martin Pedersen - MP 

Uwe Wolter - UW 

Annette M. Hansen - AH 
 

Medarbejderrepræsentant: 

Lis Sparrewath – LS 
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1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Den 08.10.20  

 

2. Valg af dirigent 

 Dirigent: Gurli J. 
 

Dirigent til næste møde:  

 

3. Siden sidst / Nyt fra formand - MP 

Konstituering af det 

nye råd 

Dette er gældende fra den 29/11-2020. 

Distriktsforeningen Udbud af kurser i foråret 2021.  

Se mail Birthe Vilhelmsen den 26/10-2020 kl. 10:20. 
 

Annette har sendt en medlemsliste gældende fra den 29/11-2020 til 

Birthe den 26/10-2020 kl. 12:11. 

Vedr. Corona Se mail fra Mia den 25/10-2020 kl. 21:41 og Martins svar  

den 25/10-2020 kl. 21:58. 

 

4. Nyt fra præst - AM 

Arrangementer 

2020  

Søndag den 1. november 2020 kl. 15.30, Alle Helgens Gudstjeneste 
 

Søndag den 15. november 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste 
 

Lørdag den 21. november 2020 kl. 10.30, Dåbsgudstjeneste 
 

Søndag den 29. november 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste (1. søndag i 

Advent) 
 

Tirsdag den 2.december 2020 kl. 17.00, Syng Julen Ind 
 

Søndag den 13. december 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste 
 

Arrangementer i 

kirken i samarbejde 

med organisten, 

præsten og 

Mia skriver til Anders Blichfeldt. Rådet lægger hovedet i blød. 
 

Vi talte en del om det. Lige nu er det ikke aktuelt, da forsamlings-forbuddet 

stadigvæk er gældende. Vi kan være 110 personer i kirken under normale 



menighedsrådet omstændigheder. Lige nu må vi kun være 20 personer. 
 

Rådet ønsker en kvartalsplan over planlagte musikalske arrangementer med 

pris på, for at få et overblik over arrangementer og budgettet. Vi vil bruge det 

til inspiration til kommende arrangementer. 

Konfirmations-

undervisning 

2020/2021 

Starter i uge 39/20. Der er 15 konfirmander, så det bliver også i kirken, at 

undervisningen vil foregå da covid-19 gør der max må være 9 i stuen i nr. 72. 

 

Kirkehøjskolen 

2020 

 

Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.00 i Stalden i Jystrup 

Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.00 i Stalden i Jystrup 

Torsdag den 5. november 2020 kl. 19.00 i Stalden i Jystrup 

Emnerne være om Kierkegaard og Grundtvig. 
 

Foldere ligger i Våbenhuset. 

Babysalmesang og 

kirkemusikalsk 

legestue 

 

Ansættelse af vikar 

til voksenkoret 

Da Gitte Paxavanos har opsagt sin stilling, skal vi se på løsninger for at få 

løftet hendes opgaver. Se mail fra Anne-Marie den 2/10-2020  

kl. 11:01. 
 

Inden vi træffer en afgørelse, vil vi gerne vide, hvilke opgaver det er, som Mia 

har overtaget fra Gitte. 

Juleaftensguds-

tjeneste 

Se mail fra Anne-Marie den 2/10-2020 kl. 09:17 om, hvordan dette kan lade 

sig gøre. 
 

Idéen er god. Vi vil gerne være med, men uden gløgg/servering. 

 

5. Nyt fra kirkeværge - GP 

Provstesyn Vi afventer tidspunkt fra Provsten. 

 

6. Nyt fra Kasserer - UW 

Revisionsprotokol-

lat regnskab 2019 

Se mail fra Jette Mørkedal den 22/10-2020 kl 11:46. 

 

7. Nyt fra kontaktperson - AM/MP 

Gitte Paxavanos 
har opsagt sin 

stilling  
fra 1/10-20. 

Se mail fra Anne-Marie den 2/10-2020 kl. 11:01, vedr. forslag til hvad vi kan 

gøre. 
 

Se punkt 4 under Ansættelse af vikar til voksenkoret. 

Arbejdsmiljøet i 

kirken 

 

 

8. Nyt fra personalerepræsentanten - LS 

  

 

9. Nyt fra Præstegårdsudvalg - GP/MP 



  

 

10. Nyt fra Vedligeholdelses udvalg - MP/GP/IH/LS 

1-års kontrol 

gennemgang vedr. 

Kalkningen af 

kirken 

Status af møde den 24/9-2020. 
 

Gurli B., Peter og Martin har haft møde med Henning Simoni og 

Murermesteren.  
 

Henning Simoni: En tanke kan være, at tårnet kalkes hver 3. år og kirken hver 

4. år. 
 

Vi vil kontakte det sogn i provstiet, som ikke er med i ordningen for at høre 

dem om: 
 

 Hvem der kalker for dem? 

 Hvad koster det? 

 Hvilken erfaring har de med det? 

 

11. Menighedshus 

Nyt vedr. 

Menighedshuset 

 

 
 
 

Arkitekten har fremsendt notat fra det sidste møde den 10/9-2020.  

Se mail fra Martin den 16/9-2020 kl. 16:28. 
 

Martin, Birgit og arkitekt Henning fra HS har været til møde med Teknisk 

Forvaltning i Ringsted Kommune vedr. vores byggeri af Menighedshus. Se mail 

fra Martin den 01.10.20 kl. 07:59. 
 

Det var et positiv møde. Vi får en afklaring inden næste møde, om det bliver 

en landzonetilladelse eller om der skal laves en lokalplan. 

 

12. Kirkevej 37 

Bolig ejet af 

menighedsrådet 
 

 

13. Kværkebyvej 72 

Bolig eget af 

menighedsrådet 
 

 

14. TO DO Liste 



Ting vi ikke kan/vil 

effektuere med det 

samme 

Beslutning/Status 
 

1. Lyskors til kirken á la Lidemark, Lis/Martin/Peter. 

2. Ekstra kirkekrone til skibet, Afventer. 

3. Opfølgning på buskbom som et alternativ, Lis 

4. Udskiftning af kirkekerter, 64 stk. i kirken vil koste kr. 98,00 pr. stk.  

    = kr. 7.680,00, 3 års garanti på dem. Er monteret og faktura er sat  

    til betaling. Og standerne på kirkegården er ombygget. 

5. Vedr. Droneopmåling af kirkegårde med Landinspektørfirmaet LE34. 

    Det er firmaet, der selv har henvendt sig til Lis, som har sendt det til os  

    den 10/7-2019. 

    Hvad er det Provstiet egentligt ønsker med dette? Er det et lovkrav? 

    Vi vender tilbage med en dato til LE34 om, hvornår de kan komme. 

    Lis har talt med Marianne om, at vi vender tilbage, når det passer  

    os. 

6. Præstetavlen. Frank arbejder videre med den. 

7. Kalender for 2021. Der bestilles 5 stk. af kalenderen for 2021 hos  

    Landsforeningen af Menighedsråd. 

8. Ringning i 2021: Det skal dagsordenen, når det nye råd er valgt. 

 

15. Næste Møde 

 Alle møderne starter kl. 17.00 og er på Kværkebyvej 72,  

hvis ikke andet nævnes!  

Møderække for 2. halvår 2020: 

Tirsdag den 11. august 2020 

Torsdag den 10. september 2020 

Torsdag den 8. oktober 2020, afbud fra Anne-Marie 

Torsdag den 5. november 2020 
 

Forslag til møderække for 1. halvår 2021: 

Tirsdag den 5. januar 2021 

Torsdag den 4. februar 2021 

Tirsdag den 2. marts 2021 

Torsdag en 15. april 2021 

Tirsdag den 11. maj 2021 

Torsdag den 10. juni 2021 
 

Husk evt. punkter til næste møde skal være sekretæren i hænde 

senest 10 dage før mødets afholdelse, så det kan nå at komme ud med 

dagsordenen. 

 

16. Præstegården 

Ansøgning til 5%-

puljen 

 

Der er afsendt en ansøgning til Provstiet til 5%-puljen vedr. Skimmel i 

Præstegården. Denne mail fra Martin den 30/9-20 kl. 22:15 

vedhæftes sammen med rapporten fra Cowi af 4/9-2020. 
 

Taget til efterretning. 
 

Omkring punkt 10, som nu bliver punkt 16, om Præstegården: 
 

Ifølge Menighedsrådsloven, Lov om menighedsråd, Kapitel 4,  

paragraf 27, stk. 1, kan Præster kan ikke deltage i forhandling og afstemning i 

sager, der vedrører præsteboliger eller en anden præst i pastoratet. 
 

Derfor flyttes punktet ned før evt., så møderne kan fortsætte uden præstens 

tilstedeværelse. 
 

Vi mener, det vil sikre den bedste håndtering af sagen. Vi vil sikre, at alle 

meninger kommer frem. Vi skal ikke kun lave en bolig til den nuværende 

præst, men også de efterfølgende. Det kan være svært at bevare dette fokus, 

når den nuværende beboer er til stede.  

 



17. Evt. 

  
 

 


