
Kværkeby Menighedsråd Dagsorden/Referat 

Menighedsmøde 

Dato: Tid: Sted: Deltagere Afbud Forplejning 

10.10.19 17:00 Kværkeby-
vej 72 

Rådet: 

Anne-Marie Mehlsen - AM 

Arne Rugtved - AR 

Birgit Nielsen - BN 

Gurli Petersen - GP 

Iris Henriksen - IH 

Martin Pedersen - MP 

Uwe Wolter - UW 
 

Medarbejderrepræsentant: 

Lis Sparrewath - LS 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

1. Siden sidst / Nyt fra formand - MP 

 
 

 

Fra Distriktsforeningen er der kommet en invitation om et kursus for 

nyvalgte kirkevæger i Halskov kirke ved Korsør mandag  

den 7. oktober 2019 kl. 17.00-20.30. Invitationen er vedhæftet.  

Hvem deltager? 

Gurli Birkholm og Arne har tilmeldt sig til kurset. Bent betaler de 200 kr. for 

hver person. 

Valg af en repræsentant til at arrangere udflugt for personalet i 2020. 

På næste fællesmøde skal vi tale om turens indhold og udpegning finder sted 

her. 

Forslag til en dato for fællesmødet. 

Distriktsforeningen har fremsendt en indbydelse til et IT-kursus (DAB) 

mandag den 28. oktober 2019 kl. 18.00-21.30 i Halskov Kirke ved 

Korsør. 

Hvem deltager? 

Ingen deltager. 

Skimmel på orglet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Nyt fra præst - AM 

 Arrangementer i 2019, bl.a. Gudstjenester og Kirkekaffe 
 

Søndag den 6. oktober 2019 kl. 10.30, Gudstjeneste 
 

Søndag den 27. oktober 2019, Gudstjeneste 
 

Søndag den 3. november 2019 kl. 15.00, Alle Helgens - Gudstjeneste 
 

Søndag den 17. november 2019 kl. 10.30, Gudstjeneste 
 

Søndag den 1. december 2019 kl. 10.30, Gudstjeneste - Ung kirke 
 

Onsdag den 4. december 2019 kl. 18.30, Syng julen ind 

 

Konfirmandundervisning 2019/2020: 

Vigersted har 2 hold => 1 hold i stedet for, onsdag 

Kværkeby har 1 hold, torsdag 
 

 

 Kortider 2019 

Onsdag:  

Kl. 16.00 - 17.00: Englekoret, Vigersted Præstegård 

Kl. 17.15 - 18.45: Ungdomskoret, Vigersted Præstegård 

Kl. 19.00 - 20.30: Voksenkoret, Vigersted Kirke 
 

 Babysalmesang + kirkemusikalsk legestue 
 

Mia og Gitte er i gang med dette. 

 

3. Nyt fra kirkeværge - GP 

 Kirkesyn den 24/5-2019 

Der er pænt over det hele på Kirkegården. 

Der er nogle småting, der skal laves snarest muligt. 

Lis og Gurli B. har gennemgået synsprotokollen.  

Tilbuddet fra mureren lyder på 26.000 kr. + moms.  

Vi indhenter andre tilbud. 

Vi har fået kvittering fra provsten om aflevering af synsrapporten  

den 3/9-2019. 

Gennemgang af kirkens kalkning. 

Forslag fra formanden om at Lis og Uwe fotograferer den mangelfulde og 

dårlige kalkning incl. det forkerte tegl og sender filen til Henning Simoni som 

en hastesag. 

Kirkedøren og døren til kapellet skal renoveres. 
 

Tegl på kirkemuren i vest skal understryges. 

Er disse ting kommet på plads? 

Ikke endnu. 

 

4. Nyt fra Kasserer - UW 

 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2019 samt specifikationer er modtaget 

fra Bent på mail den 2/10-2019 kl. 14.58. 



 

 

5. Nyt fra kontaktperson - AM/MP 

 Status på Gittes løn jf. mail fra sommerferien. 

Orientering fra præsten om dette. 

Arbejdsmiljøet i kirken. 

Der er måske skimmelsvamp i kælderen. 

Lis skaffer en test til dette. 

Lis bruger kún rummet, når det er nødvendigt. 

 

6. Nyt fra personalerepræsentanten - LS 

 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. 

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

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

 

 

7. Nyt fra Præstegårdsudvalg - GP/AR 

 Ombygning af og omkring præstegården jf. beslutning på fællesmødet. 

Gurli P. og Arne har været til møde i udvalget. Der blev vist tegninger til 

menighedsrådet om, hvordan det vil kunne komme til at se ud. 

Jeanne læste referatet op for os andre. 

Gurli P. har talt med Søren i dag om parkeringspladsen ved præstegården. 

Ventilation under konfirmationsstuen og præstegården. Der er kommet et 

tilbud på dette. 

Provsten kommer på besøg onsdag den 25/9-2019.  

 

8. Nyt fra Vedligeholdelses udvalg - MP/GP/IH/LS/AR 

 Sagsfremstilling 

 

 

9. Menighedshus 

 Grundet ringe forhold for personale, samt manglende plads til at 

afholde arrangementer for menigheden, er der ansøgt om penge til 

etablering af et menighedshus i forbindelse med Kværkeby Kirke. 
 

Køb af jord ved Rosengården til bygning af nyt menighedshus. 

Rosengården ønsker en tegning over det ønskede areal, vi ønsker at købe. 

Martin sender tegningen fra arkitekten til dem. 



 

Der er kommet svar fra Ringsted Kommune angående Rosengårdens 

jord. Der skal udarbejdes en lokalplan, da området ikke ligger i en 

kommuneplanramme. Kommunen ønsker et møde med rådet. 
 

Dispensation er udelukket ifølge Arne.  

Arkitekten vil være os behjælpelig med kommunen. 

Der nedsættes et udvalg til dette. Martin er tovholder på dette. 

Afventer beslutningsgrundlag fra HS arkitekterne. 

Dette er modtaget den 4/6-2019 kl. 13.35 (5 stk. filer). 

Vi gennemgik det fremsendte materiale og det er forslag C, vi vælger at 

arbejde videre med. Vi har besluttet, at vi skal have et prisoverslag fra HS 

arkitekterne, før vi sætter det røde hus til salg. Martin kontakter HS om dette, 

samt om hvor meget jord, vi skal købe. Desuden kontakter Martin 

Rosengården angående, om der evt. er klausuler på jorden og at vi er 

interesseret i at købe jorden. 

 

Der har været møde med arkitekten den 25/6-2019. Hvordan gik det? 

Det var en orientering fra arkitektens side denne aften. 

Der er kommet 2 forslag fra arkitekten i dag kl. 11.45. 

Det ene drejer sig om køb på i alt 1.800 m2 og det andet om i alt  

2.134 m2. 

 

10. Kirkevej 37 

 Bolig ejet af menighedsrådet 

 

 

11. Kværkebyvej 72 

 Bolig ejet af menighedsrådet 

Salg af ejendommen. 
 

Evt. brug af huset som personalestue og møderum for menighedsrådet 

indtil videre. 

Vi vil bruge huset som ovennævnte indtil videre. Der indrettes en 

personalestue/kontor til graveren og et møderum. 

Der nedsættes et udvalg med Lis, Iris og Gurli J. til indretning af disse ting. Vi 

finder nogle borde og stole i en genbrugsbutik (Brug Kirkens Korshær). 

Se under menighedshus. 

Ejendommen er fraflyttet og er klar til salg. Dette venter vi med, til vi har fået 

en klarmelding fra kommunen angående arealet, hvor vi gerne vil bygge. 

 

12. 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. Salg af gamle projektører, Arne.  

    Der er ikke komme nogle henvendelser på dette. 
 

3. Ekstra kirkekrone til skibet, Afventer 
 

4. Opfølgning på buskbom som et alternativ, Lis 
 



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

    = kr. 7.680,00, 3 års garanti på dem. 

 

 

13. Næste Møde 

 Alle møderne starter kl. 17.00 og er i Kværkeby Kirke,  

hvis ikke andet nævnes!  

Møderække 2. halvår 2019: 

I juli måned indkaldes der til et hastemøde, såfremt der er kommet 

noget fra HS arkitekterne = Det blev den 25/6-2019. 

Tirsdag den 13. august hos Martin! => flyttet til kirken 

Onsdag den 11. september 

Torsdag den 10. oktober 

Torsdag den 7. november 
 

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. 

 

14. Evt. 

 Sagsfremstilling 

 

 


