
Kværkeby Menighedsråd Dagsorden/Referat 

Menighedsrådsmøde 

Dato: Tid: Sted: Deltagere Afbud Forplejning 

09.11.21 17:00 Kværkeby-

vej 72 

Rådet: 

Mie Jeppesen Højholt - MH 

Birgit Nielsen - BN 

Gurli Petersen - GP 

Iris Henriksen - IH 

Martin Pedersen - MP 

Gurli Jørgensen - GJ 

Annette M. Hansen - AH 
 

Medarbejderrepræsentant: 

Lis Sparrewath - LS 

 

     

 

    
     

 

 

        

 
 

 

     

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Den 12.10.21  

 

2. Valg af dirigent 

 Dirigent: Birgit er fast dirigent. 

 

3. Siden sidst / Nyt fra formand – MP 

Planlægningsmøder 

med Vigersted 

Jeanne og Gurli J. deltager fra Kværkeby. 
 

Næste møde i aktivitetsudvalget er den 11. januar 2022. 

Valg af ny 

forretningsfører 

Vi afventer en tilbagemelding fra Bent. 

Valg til 

Provstiudvalget 

Der er kommet meddelelse fra Provstiet om, hvem der er valgt. Se 

vedhæftet fil. 

Vikar for Præsten Anne-Maries orlov er forlænget til og med den 28/2-2022. Stiftet skaffer en 

vikar. 

Fordeling af poster i 

menighedsrådet 

Vi skal her i november-mødet have fordelt posterne i rådet. Vi har 

følgende poster: 

• Formand 

• Næstformand 

• Kasserer 

• Kirkeværge 

• Sekretær 

• Byggesagkyndig 

• Formand for valgbestyrelsen 

• Medlemmer af valgbestyrelsen 

Familiegudstjeneste 

den 31/10-21 

Evaluering af denne gudstjeneste. 

Fællesmøde med 

Vigersted 

Menighedsråd 

Fællesmødet er fastsat til tirsdag den 9/11-2021 kl. 19.00 i Den gamle 

skole i Benløse. Bjarne har udsendt en dagsorden den 28/10-2021  

kl. 20:24. 

 



4. Nyt fra præst – MH 

Arrangementer i 

2021 

Søndag den 7. november 2021 kl. 15.00, Allehelgensdag – 

Lystændingsgudstjeneste 
 

Søndag den 14. november 2021 kl. 11.00, Ungdomsgudstjeneste 
 

Søndag den 21. november 2021 kl. 9.00, Gudstjeneste 
 

Søndag den 28. november 2021 kl. 10.30, 1. søndag i Advent, 

Gudstjeneste 
 

Tirsdag den 30. november 2021 kl. 10.30, Sangcafé, Det røde hus, 

Kværkebyvej 72 
 

Onsdag den 1. december 2021 kl. 18.00, Syng julen ind 
 

Søndag den 5. december 2021 kl. 9.00, 2. søndag i Advent, 

Gudstjeneste 
 

Søndag den 12. december 2021 kl. 9.00, 3. søndag i Advent, 

Gudstjeneste 
 

Onsdag den 15.december 2021 kl. 19.00, julekoncert med Den 

Gamle Sangskat 
 

Konfirmations-

undervisning 

2021/2022 

Starter op torsdag den 2. september 2021 fra kl. 13.30-15.00. 

Kirkehøjskolen 

2021 

Birgit repræsenterer Kværkeby i dette. 
 

Tirsdag den 26. oktober 2021 med Linda Greve 
 

Tirsdag den 9. november 2021 med ? 
 

Tirsdag den 23. november 2021 med ? 
 

Alle 3 foredrag starter kl. 19.00 til kl. 21.00 og finder sted i Stalden 

ved Jystrup Kirke. 

 

5. Hjemmeside og oplæg til Lokal Nyt – JP 

Lokal Nyt Næste blad udkommer primo december 2021. 

Nyt til hjemmesiden Vi skal have taget billeder af alle, som er med i rådet og have beskrevet, hvad 

er deres funktion er. 
 

Dette er udsat fra sidste møde. 
 

Vi har sammen med Vigersted tegnet en ny 3-årig aftale med Church Desk. 

 

6. Nyt fra kirkeværge – GP 

Provstesyn Vi afventer tidspunkt fra Provsten. 
 

Gurli P. skriver til Provsten igen. 
 

Gurli hører nærmere fra provsten. 

 

7. Nyt fra Kasserer - AH 

  

 

8. Nyt fra kontaktperson - MP 

  

 

 



9. Nyt fra personalerepræsentanten - LS 

Gravsteder Folderen er modtaget elektronisk den 9/9-2021 kl. 17:26. 
 

Annette arbejder videre med den. 

Bibler • Til afgået konfirmander 

• Til nye konfirmander 

• Dåbsbibler 
 

Hvem skal bestille dem? Normalt vil det være Præstens sekretær. 

Martin får Marianne Piil til at bestille:  
 

• 20 stk. Dåbsbibler og  

• 60 stk. Bibler til Konfirmanderne 
 

Er disse modtaget? Nej. 

Nye Højskole- 

sangbøger 

Martin får Marianne Piil til at bestille 25 stk. af den nye udgave. 
 

Er disse modtaget? Ja, men der er et ønske om nogle med større 

skrift. 

Bænke/ 

Sorterings-
skraldespande 

Lis har modtaget en brochure på bænke og sorterings-skraldespande. 

Vi er interesseret i sorterings-skraldespandene. 

Trillebør og 
løvsuger 

Lis har på rådets opfordring fået tilbud fra A/S Havdrup Maskinforretning på en 

elektrisk trillebør med udstyr og en løvsuger. Dette sendes til Provstiets 

langtidsplanlægningsmøde samt til Bent. 

Materialepladsen Plankerne er rådne og skal derfor udskiftes hurtigst muligt. Lis finder en pris 

og kontakter Martin. 

 

10. Nyt fra Præstegårdsudvalg - GP/MP 

 Efter vores sidste møde den 11/5-2021 har Vigersted godkendt, at 

Præstegården skal ligge i Kværkeby. Vi arbejder videre med projektet. 
 

Søren Hansen fra Vigersted har fået en henvendelse vedr. udlejning af 

Bredagervej 60. Boligen er udlejet indtil 1. december 2021. 

 

11. Præstegården i Vigersted 

 Se punkt 13 vedr. Menighedshus. 
 

Rådet har kort vendt de fremsendte mails fra Bjarne Kristensen.  

Se endvidere mail sendt fra Martin den 11/9-2021 kl. 21:35, samt mailen til 

Bjarne som svar, besluttet på mødet den 14/9-2021  

kl. 19:55, som siger: 
 

Tak for det fremsendte. Vi har kort vendt det på aftenens møde.  

Vi fastholder den enstemmige beslutning fra begge råd og fortsætter med de 

igangværende projekter. 

 

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

Kalkning af kirken 

 

Martin kontakter Jette Mørkedal for at høre om, hvem dette sogn er. 
 

Der er kommet svar fra Jette og Martin har kontaktet Alsted Sogn for 

yderligere information.  
 



De har valgt Rølund a/s, Juliesmindevej 14, 4180 Sorø. De har et murerteam, 

der ved, hvad de gerne vil have. Så må vi se om de også kan opfylde dette 

næste gang vi skal have kalket, skriver Henrik Hansen fra Alsted sogn. 
 

Martin rykker Kalkningssamarbejdet angående efterkalkning af kirken. 
 

Dette vil ske i efteråret 2021 for at udbedre manglerne efter den store 

kalkning i 2019. 
 

Er der kommet en plan over dette? Ikke pt. 
 

Martin har sendt mailen fra Arkil til Gurli P., så hun kan kontakte dem for det 

videre forløb. 
 

Gurli kontakter Rølund om et uforpligtiget tilbud på kalkningen. 

Loftet i koret Peter og Lis har talt om loftet ved koret. Annette sender udskrift fra 

besigtigelsen til Peter. 
 

Afventer. 

 

13. Menighedshus 

Møde med 

arkitekten 

 

Martin har på rådets vegne tiltrådt overslaget vedr. Nyt menighedshus og 

præstebolig fra arkitekten.  
 

Se mail fra Martin den 2/9-2021 kl. 15:55. 
 

Der har været møde med arkitekten den 28/9-2021, hvor der blev fremlagt en 

skitse over menighedshuset og boligen til præsten. Der er 3 forslag. 
 

Martin sørger for at indkalde Ringsted Kommune og arkitekten til et 

fællesmøde, så vi kan komme videre med byggeriet. 

Udarbejdelse af 

lokalplan 

Maria Engsig Østergaard, Byggeplanlægger i Ringsted Kommune skal 

kontaktes senere. 

 

14. Kirkevej 37 

Bolig ejet af 

menighedsrådet 
Synet af denne bolig afhænger af Provstens tilbagemelding. 

 

15. Kværkebyvej 72 

Bolig eget af 

menighedsrådet 

 

 

16. 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. 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. 

5. Præstetavlen. Frank arbejder videre med den. 

6. Forslag om et stort juletræ med elektriske lys på, som tændes  

    1. søndag i advent. 

 



17. Næste Møde 

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

hvis ikke andet nævnes! 

Møderække for 1. halvår 2021: 

Tirsdag den 5. januar 2021, AFLYST pga. Covid-19 restriktionerne 

Torsdag den 4. februar 2021 

Tirsdag den 2. marts 2021 

Torsdag en 15. april 2021, Ændres til Tirsdag den 13. 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. 
 

Mødekalender til efteråret 2021 

Tirsdag den 17. august 2021 

Torsdag den 16. september 2021 => Tirsdag den 14. september 2021 

Tirsdag den 12. oktober 2021 

Torsdag den 11. november 2021 => Tirsdag den 9. november 2021 

 

Forslag til møderække for 1. halvår 2022: 

Torsdag den 6. januar 2022 

Torsdag den 3. februar 2022 

Torsdag den 3. marts 2022 

Torsdag den 31. marts 2022 

Tirsdag den 26. april 2022 

Tirsdag den 24. maj 2022 

Tirsdag den 21. juni 2022 

 

18. Evt. 

  

 
 


