
Kværkeby Menighedsråd Dagsorden/Referat 

Menighedsmøde 

Dato: Tid: Sted: Deltagere Afbud Forplejning 

28.01.20 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 
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1. Siden sidst / Nyt fra formand - MP 

Valg af dirigent. Distriktsforeningen: Kursus tirsdag den 18. februar 2020 kl. 17 - 21 om Liturgi 

i Ringsted Sognegård, modtaget pr. mail den 16/12-19. 

Hvem deltager?  

Ingen deltager. 

Distriktsforeningen: Generalforsamling torsdag den 27.februar 2020  

kl. 18.30 i Sorø Sognegård, modtaget pr. mail den 29/12-2019.  

Hvem deltager? 

Uwe og Birgit deltager. Uwe kører. 

Distriktsforeningen: Kursus om Menighedsrådsvalg 2020, onsdag  

den 11. marts 2020 kl. 17.45 i Nørrevangskirken i Slagelse, modtaget pr. mail 

den 21/12-2019. 

Hvem deltager? 

Iris, Gurli P. og Jeanne deltager. Deltager ikke i spisningen. 

Hvad med kirkesølvet i hverdagen, selvom der er alarm på? 

Iris taler med Lis om det. 

Se den medsendte artikel fra Dagbladet fra 11/12-2019. 

 Behandling af mail vedr. fældning af træ på urnegravpladsen. 

 Lis kommer med et oplæg til næste møde. 

 

2. Nyt fra præst - AM 

 Arrangementer i 2020, bl.a. Gudstjenester og Kirkekaffe 
 

 Kørselsregnskab: Husk at skrive vejnavnet på blanketten.  

Der kommer oplæg til en ny blanket fra Jeanne. 

Søndag den 2. februar 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste 
 

Fredag den 7. februar 2020 kl. 14.00, Kirkegårdsgudstjeneste, 

Kirkekaffe. Uwe sørger for dette. De fleste fra rådet deltager. 
 

Søndag den 16. februar 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste 



 

Søndag den 8. marts 2020 kl. 10.30, Gudstjeneste 
 

Søndag den 15. marts 2020 kl. 9.00, Gudstjeneste 
 

Påskemusical 29/3-2020 
 

Søndag den 31. maj 2020, Pinsedag, der skal være menighedsmøde 

angående menighedsrådets arbejde igennem det sidste år. 
 

 

 

Film og samtale  

Onsdag den 8. januar 2020 og torsdag den 6. februar 2020 kl. 10.00-12.30 i 

Konfirmandstuen i Vigersted.  

Udsat. 

Op!tanke  

Torsdag den 16. januar 2020 og torsdag den 20. februar 2020  

kl. 16.30-18.00 i Konfirmandstuen i Vigersted, om Tro, håb og tvivl. 
Finder sted i Tiendeladen. 

Kirkehøjskolen 2020 

Lørdag den 29. februar 2020 kl. 9.30, om H. C. Andersen i Jystrup i 

Stalden 
 

Søndag den 1. marts 2020 kl. 10.30, om H. C. Andersen i Vigersted 

Kirke og spisning, evt. i Vigersted Forsamlingshus. Anne-Marie undersøger 

dette. 
 

I efteråret 2020 fortsættes der med 3 aftener: Tirsdag den 6.oktober, 

onsdag den 21. oktober og torsdag den 5. november. 

Her vil emnerne være om Kierkegaard og Grundtvig. 

Konfirmandundervisning 2019/2020: 

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

Kværkeby har 1 hold, torsdag 

Konfirmandtræf torsdag den 6/2-2020 i Roskilde. 

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. 

Se vores nye hjemmeside på Vigersted-Kvaerkeby.dk. 

Tre klik for din kirke. 

 

3. Nyt fra kirkeværge - GP 

 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. 

Mureren har skiftet teglet i dag. 

Tegl på kirkemuren i vest skal understryges.  



Det er igangsat. 

Vand ved skorstenen på kirken 

Se under punkt 8.  

 

4. Nyt fra Kasserer - UW 

  

 

5. Nyt fra kontaktperson - AM/MP 

 Arbejdsmiljøet i kirken. 

Vi tror, at skimmelsvampen kommer fra kælderen. Efter vi har fået det nye 

fyr, er dette problem opstået. Det er et kondensfyr, som leder vand ud i 

rummet. Hynderne har sorte pletter på bagsiden. 
 

Rapporten er kommet og vi skal have styr på vandet i kælderen, som er 

årsagen til skimmelsvampen i kirken. 

 

6. Nyt fra personalerepræsentanten - LS 

 Indbrud i maskinskuret. 

Der har været indbrud i maskinskuret. Græstrimmeren er blevet stjålet. 

Dette skal meldes til politiet og senere til provstiet. 

Er dette sket? Martin undersøger dette og giver Annette besked. 

Der er sat spot op ved redskabsskuret. 

 

7. Nyt fra Præstegårdsudvalg - GP/AR 

 Ombygning af og omkring præstegården. 

Dette er på dagsordenen til vores fællesmøde senere i aften. 

Se referatet fra fællesmødet. 

Der skal ske træfældning ved præstegårdshaven på nordsiden. 

 Hvordan går det med dette? 

 

8. Præstegården 

 På fællesmødet den 14/1-2020 var der flere ting i spil. Derfor er dette 

et nyt punkt til vores dagsorden, hvor vi vil behandle hvert spørgsmål 

for sig selv jf. det korte beslutningsreferat fra mødet med provsten, se 

nedenfor: 

1) Afklaring vedr. Anne-Marie’s bolig fremtid. Nuværende lejemål 

løber ud pr. 31. marts. 

Beslutning. 

2) Øvrige lokalebehov. Tilbud fra forsamlingshus vedr. konfirmander: 

250,00 kr. + rengøring pr. gang. Ellers afklaret på nær kontor til 



AMNM. 

Beslutning. 

3) Afklaring ml. Kværkeby og Vigersted. 

Beslutning. 

4) Pengene afsat til menighedshus i Kværkeby bliver IKKE trukket 

tilbage. 

Beslutning. 

5) Bolig og undervisning er præstegårdskasse. 

Beslutning. 

6) De 2 menighedshuse ligesådan? Er det en god ide? 

Beslutning. 

7) KAS kan formodentligt bruges til fast ejendom. Vigersted har kr. 

1.080.000. Kværkebys indestående er under kr. 10.000). Skal 

afklares med Stiftet. 

Beslutning. 

8) Forsikring skal undersøges nærmere. 

Beslutning. 

9) Lars spørger provster om lignende sager i stiftet og rapporterer 

tilbage til os. Poul finder materiale fra Høm-Vetterslev frem. 

Beslutning. 

10) AM vil gerne leje fremfor købe pga. usikkerhed ved køb af gl. 

ejendom. Evt. udenfor pastoratet. Evt. separat kontor. 

Beslutning. 

11) Der foreslås fra provstiudvalgets side at ansætte projektleder 

specielt med henblik på løsning af adskillelse af bolig / 

arbejdsplads. 

Beslutning. 

Oplæg fra Vigersted: 

A) Præstegården (de eksisterende bygninger) laves om til et 

sognehus med hvad dertil hører. 

Beslutning. 

B) Kan den nuværende bopælspligt evt. fjernes? Kunne give nye 

perspektiver for præstebolig. 

Beslutning. 

C) Der bygges en bolig til præsten “i haven” (ikke nærmere 

specificeret). 

Beslutning. 



D) Provstiet (altså ikke Vigersted) anbefalede, at vi tog kontakt til 

Stiftets arkitekt, Michael Madsen. Det gjorde de allerede på det 

første møde. 

Beslutning. 

Asger viste en ”Dialog-skitse” fra Provstiets bygningssagkyndige 

Anker Lundgård. Asger har talt med Anker og takket ham for 

interessen. 

Beslutning. 

 

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

 Martin har modtaget en mail fra Elmer Henriksen angående 

metalskorstenen og blyinddækningen på kirken samt skotrende og 

tegltaget på Kværkebyvej 72. 

Udvalget taler med Lis om opfølgning af denne mail. 

 

10. 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. 

Gennemgang af liste til arkitekten om vores ønsker til en tilbygning 

/ombygning til/af det røde hus, samt indretningen. Inkl. fjernelse af 

den eksisterende fredning.  

Sendt pr. mail fra Martin den 29/12-2019. 
 

Der kan bygges et hus for sig selv på grunden på 180 m2. Det røde hus vil 

blive bevaret med dette. 
 

Listen er sendt til arkitekten den 15. januar 2020. 

 

11. Kirkevej 37 

 Bolig ejet af menighedsrådet 

Den fremsendte lejekontrakt er forkert. Uwe scanner den rigtige ind og mailer 

den til os. 

 

12. Kværkebyvej 72 

 Bolig ejet af menighedsrådet 

 

Se under menighedshus. 

 

13. 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. 

6. 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. 

7. Præstetavlen 

8. Lys på kirken fra 1. søndag i advent til og med kyndelmisse 

 

14. Næste Møde 

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

hvis ikke andet nævnes!  

Møderække for 1. halvår 2020: 

Tirsdag den 14. januar 2020 i Tiendeladen i Vigersted, flyttet til 

Kværkebyvej 72 

Tirsdag den 28. januar 2020 kl. 17.00, ekstramøde 

Tirsdag den 11. februar 2020, Fællesmøde med Vigersted 

Torsdag den 12. marts 2020 

Tirsdag den 21. april 2020 

Tirsdag den 19. maj 2020 

Torsdag den 18. juni 2020 
 

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. 

 

15. Evt. 

  

 

 


