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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 100 kr. for 

hver person. 

Det var et ok kursus. 

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 

Tirsdag den 14/1-2020 kl. 18.30 med spisning først. 

Vi afholder vores eget møde kl. 17.00. 

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. 

 

2. Nyt fra præst - AM 

 

 

Arrangementer i 2019, bl.a. Gudstjenester og Kirkekaffe 
 

 Den nye ferielov. Afklaring med Bent. 

3 ugers sommerferie i 2020 er ikke et problem, kun hvis du ønsker 

4 kun uger. Der kan man evt. bruge af sine feriefridage. 

 Kørselsregnskab: Husk at skrive vejnavnet på blanketten.  

Der kommer oplæg til en ny blanket fra Jeanne. 

Søndag den 27. oktober 2019, Gudstjeneste 
 

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

Der er kor med denne dag. Kun kaffe og the. 
 



Søndag den 17. november 2019 kl. 10.30, Gudstjeneste 
 

Søndag den 24. november 2019 kl. 10.30, Gudstjeneste i Vigersted 

Kirke. Det er den sidste søndag i kirkeåret. Efter gudstjenesten er 

der komsammen med personalet 
 

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

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

Søndag den 15. december 2019 kl. 10.30 i Vigersted, 

Fællesgudstjeneste: Luciaoptog og børnekoret deltager. 

Vi bager luciaboller/almindelige boller 
 

Søndag den 22. december 2019 kl. 10.30, Børnegudstjeneste  

(Jul i utide) 
 

Tirsdag den 24. december 2019, Julegudstjeneste kl. 13.00 i 

Kværkeby Kirke og kl. 14.30 i Vigersted Kirke 
 

Søndag den 29. december 2019 kl. 10.30 
 

Påskemusical 29/3-2020 
 

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

angående menighedsrådets arbejde igennem det sidste år. 

 

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. 

Der arbejdes på sagen. 

 

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. 

Uwe fortalte om rapporten. Underskrives af Martin og Uwe. Annette 

sørger for at maile det til Bent. 

Endelig budget 2020 modtaget fra Bent den 8/10-2019 kl. 17.04. 

Budgettet blev godkendt. 

Kværkeby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68692628, Budget 2020, 

Endelig budget afleveret d. 08-10-2019 16:42. 

Vedr. Budget 2020 - Kværkeby Kirkekasse. 

 Budgettet blev godkendt. 

 

5. Nyt fra kontaktperson - AM/MP 

 Status på Gittes løn jf. mail fra sommerferien. 

Orientering fra præsten om dette. 

Er kommet på plads. 

Arbejdsmiljøet i kirken. 

Der er måske skimmelsvamp i kælderen. 

Lis skaffer en test til dette. 

Lis bruger kún rummet, når det er nødvendigt. 

 

Orgelstemmeren har været på besøg og har konstateret, at der 

skimmel på orglet. 
 

Martin har videresendt en mail den 9/10-2019 kl. 15:59 fra 

Østergaard i Roskilde om et tilbud. 
 

Der er også kommet et tilbud fra Teknologisk Institut. 
 

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. 
 

Vi vælger Østergaard. Martin kontakter dem og involverer Lis, Gurli 

Birkholm og Peter i sagen. 
 

Begge tilbud vedhæftes referatet. 

 

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? 

Tøj til Birker. 

 Lis har modtaget regning fra Birker angående nyt sort arbejdstøj og  

2 stk. hvide skjorter. 
 

Vigersted betaler halvdelen af regningen og vi betaler den anden 

halvdel. 
 

Dette er ok. Uwe sørger for, at Bent får dem til betaling.  

 

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.  

Vedr. provstesynet: 

I 2016: 

Sognepræsten er bekymret over eventuelt for højt skimmeltal i  

spisestue og generelt for høj radonpåvirkning.  

 

a) Bekymringen om skimmel bygger på (gamle?) misfarvninger af 

skillevæg i spisestue. Murens fugtighed måles, og hvis fugtigheden 

ikke er forhøjet, males denne væg i eksisterende farve og holdes 

under observation inden næste maling af hele rummet.  

Hvis muren er våd, udarbejdes der projekt for afrensning af muren 

og en eller anden form for isolering mod sokkel og opadstigende 

fugt.  
 

b) Der foretages måling af radon huset.  

 

I 2019:  

Foretagne målinger er ikke entydige. Der er indhentet tilbud fra 

Teknologisk institut om måling af såvel skimmel- som radonniveau. 

Menighedsrådet takker ja til tilbuddet, og så snart resultatet 

foreligger, indbyder menighedsrådet præsten og provstesynet til 

møde om handleplan.  

Med hensyn til den opfugtede indermur i spisestue henvises til 

følgende artikel 

https://www.bygningsbevaring.dk/uploads/files/anvisninger/4-

ANVISN Sokkelfugt.pdf, hvor Center for Bygningsbevaring angiver 

injicering af tyndtflydende væske som en mulig løsning. 

Planlagt projekt for udsugningsanlæg i krybekælder udskydes til 

radonmåling foreligger. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.bygningsbevaring.dk/uploads/files/anvisninger/4-ANVISN%20Sokkelfugt.pdf
https://www.bygningsbevaring.dk/uploads/files/anvisninger/4-ANVISN%20Sokkelfugt.pdf


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

 Sagsfremstilling 

Intet nyt til punktet. 

 

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. 

 

Intet nyt til punktet. 

 

10. Kirkevej 37 

 Bolig ejet af menighedsrådet 

Intet nyt til punktet. 

 

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 

Intet til punktet. 

 


