
Kværkeby Menighedsråd Dagsorden/Referat 

Menighedsrådsmøde 

Dato: Tid: Sted: Deltagere Afbud Forplejning 

04.02.21 17:00 Kværkeby-

vej 72 

Rådet: 

Anne-Marie Mehlsen - AM 

Birgit Nielsen - BN 

Gurli Petersen - GP 

Iris Henriksen - IH 

Martin Pedersen - MP 

Gurli Jørgensen - GJ 

Annette M. Hansen - AH 
 

Medarbejderrepræsentant: 

Lis Sparrewath - LS 

 

   X 
    
    X 

 

 

   X 

     

 
 
 

   X 

 
 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Den 05.11.20 Godkendt. 

 

2. Valg af dirigent 

 Dirigent: Birgit. 
 

Dirigent til næste møde: Birgit. 

 

3. Siden sidst / Nyt fra formand - MP 

Præstens 

sygemelding 

Mie Jeppesen Højholt er ansat som vikar for præsten. 

Valg af 

bygningskyndig 

Bygningskyndig vælges sammen med Vigersted Menighedsråd.  

Evt. Jacob, Kirkevej 38. Martin spørger ham. 

Hvad er det sket i denne sag? Vi afventer et fællesmøde. Vores forslag 

er Jacob. 

Vedr. Corona Vi følger stadigvæk myndighedernes retningslinjer. 

Ringning i 2021 Hvornår skal kirkeklokkerne ringe solen op og ned i 2021? 

Udsættes til næste møde. 

Planlægningsmøder 

med Vigersted 

Mail fra Martin den 13/1-2021. Er vedhæftet. 

Martin vil gerne have et par stykker med i rådet, så han ikke sidder 

alene med repræsentanterne fra Vigersted.  
 

Hvem vil deltage? Martin og Gurli J. deltager fra Kværkeby. 
 

Karina fra Vigersted har lavet en arbejdsplan over, hvornår rådet kan 

forvente, at personalet er til rådighed. Denne mailer Martin til os til 

information. 
 

Se mail fra Martin den 8/2-2021 kl. 11:15, hvor svaret fra 

Landsforeningen af Menighedsråd fremgår, at:  
 

En suppleant er ikke en "del" af menighedsrådet og kan derfor 

udelukkende deltage som tilhører og har alene adgang til møderne 

med baggrund i, at de er offentlige. En suppleant har derfor hverken 

stemmeret, taleret eller ret til at stille forslag.  

Langtidsplanlæg- Mail fra Provstiet den 13/1-2021. Er vedhæftet. 



ningsmøder Mailen til Provstiet besvares på næste møde. 

Udsættelse af 

konfirmationerne til 

efteråret 

Se diverse mails. 
Konklusionen på det hele er følgende: 

Vi fastholder konfirmationsdatoerne den 2. maj i Vigersted Kirke og 

den 9. maj i Kværkeby Kirke, men tilbyder samtidigt alternative dage i 

august/september. 

1. Konfirmationerne er den 2. maj i Vigersted Kirke og den 9. maj i 

Kværkeby Kirke. Aflyses, hvis restriktionerne på det tidspunkt er 

lige så restriktive som nu eller ikke er lempet væsentligt 

2. Konfirmationerne den 2. maj i Vigersted Kirke og den 9. maj i 

Kværkeby Kirke gennemføres, hvis samfundet er lukket op eller 

restriktionerne er lempet væsentligt. 

3. Der tilbydes alternativ konfirmationsdag den 29. august i Vigersted 

Kirke og den 5. september i Kværkeby Kirke. 
 

Ad pkt. 1: Det er menighedsrådet, der træffer afgørelsen. 

Ad pkt. 2 og 3:  

a. Det er forældrene/konfirmanderne, der træffer valget, om de 

ønsker konfirmation under de til den tid gældende restriktioner 

eller ønsker at udsætte konfirmationen til august/september. 

b. Forældrene/konfirmanderne opfordres til at meddele deres valg  

    til præsten senest 2 uger før konfirmationen den 2. maj hhv.  

    den 9. maj. 

c. Forældre/konfirmanderne må gerne vælge om (begge veje) helt 

frem til konfirmationsdagen 2. maj hhv. 9. maj. 
 

Det er præsten, der snarest kontakter forældre og konfirmander, taler 

med dem og melder overstående ud. 
 

Sognene Jystrup-Valsølille og Haraldsted-Allindemagle har også valgt 

denne model. 

Rensning af orgel Der er indhentet tilbud fra 3 firmaer angående rensning af orglet. 

Frobenius siger, at det skal renses igen. De skal have kr. 60.000 for 

det. Martin sender tilbuddet fra Bjarke Bruun til Annette. Orglet 

trænger ikke til at blive renset lige nu, men når tiden nærmer sig, vil 

det koste kr. 49.000. 

 

4. Nyt fra præst - AM 

Arrangementer 

2021 

Søndag den 31. januar 2021 kl. 9.00, Gudstjeneste 
 

Søndag den 14. februar 2021 kl. 9.00, Fastelavnsgudstjeneste 
 

Lørdag den 20. februar 2021 kl. 10.30, Lørdagsdåb 
 

Søndag den 28. februar 2021 kl. 9.00, Gudstjeneste 
 

Arrangementer i 

kirken i samarbejde 

med organisten, 

præsten og 

menighedsrådet 

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 

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. 
 

Evt. ønsker skal vi huske at have med til planlægningsmøderne. 
 

Angående Lokalnyt har Jeanne sagt ja til at deltage i møderne. 

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 

2021 

 

Babysalmesang og 

kirkemusikalsk 

legestue 

 

Ansættelse af vikar 

til voksenkoret 

Udskudt på grund af Covid-19. 

 

5. Nyt fra kirkeværge - GP 

Provstesyn Vi afventer tidspunkt fra Provsten. 

 

6. Nyt fra Kasserer - AH 

Materialeplan for 

årsregnskab 2020 

Dette er fremsendt via mail fra Bent den 17/1-2021 kl. 11.30 og er 

ment som en orientering til rådet. 
 

Bent har sendt en mail om Udkast til regnskab 2020 og 

kontospecifikation den 3/2-2021 kl. 14:54. 

 

7. Nyt fra kontaktperson MP 

Arbejdsmiljøet i 

kirken 

 

 

8. Nyt fra personalerepræsentanten - LS 

  

 

9. Nyt fra Præstegårdsudvalg - GP/MP 

Vedr. rapport fra 

COWI 

Se mails fra Martin den 5/11-2020 kl. 14:30 og kl. 15:04. 

Det fremsendte forslag fra COWI er godkendt. 
 

Der er møde i udvalget mandag den 8. februar 2021 kl. 9.00. 

 

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

Kalkning af kirken 

 

 

 

 

 

 

Loftet i koret 

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? 
 

Martin sender noget til Annette fra Simoni. 
 

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

besigtigelsen til Peter. 

 

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. 
 



 
 
 

 

Udarbejdelse af 

lokalplan 

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

en landzonetilladelse eller om der skal laves en lokalplan. 
 

Der er ikke kommet noget nyt fra Ringsted Kommune. 
 

Se mail fra Ringsted Kommune af 27/1-2021 kl 13.52. Er vedhæftet. 
 

Maria Engsig Østergaard, Bygplanlægger, skriver følgende: 
 

Vi har nu undersøgt mulighederne for, hvordan vi sikre mulighed for 

etablering af menighedshus i Kværkeby. Vi er kommet frem til, at det 

rigtige er, at lave lokalplan for projektet. 

Inden vi kan påbegynde arbejdet med lokalplan, så er der to ting, vi 

skal have styr på inden: 

1. Jeg er ved at undersøge, om vi kan få udlagt arealet i 

kommuneplanen allerede nu i forbindelse med den nye 

kommuneplan, som skal vedtages i år. Det er ikke sikkert, men 

det vil gøre, at vi kan undgå kommuneplantillæg, når vi laver 

lokalplanen. Det vil dog stadig kræve, at vi modtager 

ovenstående fra jer. 

2. Hvis det er muligt at få det med nu, vil vi også skulle bruge 

områdeafgrænsningen for jordstykket, så det kan blive tegnet 

ind på kortene i kommuneplanen. Det tænker jeg først, I skal gå 

i gang med, når vi har afklaret, om vi kan få det med i 

kommuneplanen nu. 
 

Martin sender mailen til Rosengården og arkitekten. 

 

12. Kirkevej 37 

Bolig ejet af 

menighedsrådet 
Synet af denne bolig afhænger af Provstens tilbagemelding. 

 

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. 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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



15. 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 

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 

 Intet til punktet. 

 

17. Evt. 

 Intet til punktet. 
 

 


