Menighedsrådsmøde dagsorden/referat 08-11-2018 kl. 17.00
i Kværkeby Kirke
Indkaldte/Fremmødte: Anne-Marie Nybo Mehlsen (AM) - Martin Pedersen (MP) - Gurli Birkholm Petersen (GP) - Iris
Henriksen (IH) - Arne Rugtved (AR) - Uwe Wolter (UW) - Birgit Nielsen (BN) - Lis Mikkelsen (LM)
AFBUD:
1. Nyt fra formand (MP)/Siden sidst overordnet
Ny valg 2018 til menighedsråd 2 år

 Forretningsorden til gennemgang
 Retningslinjer for udarbejdelse af forespørgsler
 Tilbud til/fra menighedsrådet
 Liste over Leverandører

Status:
Vi afventer lige det sidste, så er alt på plads.

Udvalget består af Martin, Birgit, Arne og Annette.
Forslag er sendt til udvalget. Udvalget holder et møde
snarest. Martin indkalder.



Kalender for 2019

Hvem ønsker denne?
Gurli Birkholm; Birgit, Arne og Annette.
Martin kontakter Asger for at høre, hvor mange Vigersted
skal bruge. Vi forsøger at finde et indlæg til den, vi har nu.



Præstetavle

2 stk. bilag er vedhæftet.
Hvad skal der videre ske?

2. Nyt fra præst (AM)

Der er mange gudstjenester i december måned 2018, bl.a.
 Den 23/12-2018 kl. 13.30, Gudstjeneste
 Den 24/12-2018 i Vigersted og i Kværkeby,
Julegudstjeneste
Se også under arrangementer.
 Børnekorprojekt den 22/3+23/3-2019 (musikfortælling):
”Kongen der ikke kunne sove”.
 Den 30/3-2019: Værkstedstræf for konfirmanderne
sammen med kunstneren Charlotte Trampedach.
 Påsken 2019 er med musik.
 Konfirmation 2019 er med musik.
 Egnsspil i Vigersted 2019 sammen med korene.
Forestillingen er den 22/6 og den 23/6-2019.

 Minikonfirmanderne

Skole/kirke samarbejde med Kværkeby Friskole er startet op.
Anne-Marie, Mia og Laila har været på besøg.



Søndag den 4. november 2018 kl. 15.00, Musikgudstjeneste
(Alle Helgen). Der vil blive serveret pølser og brød denne
dag.

Arrangementer i efteråret 2018, bl.a.
Gudstjenester og Kirkekaffe

Søndag den 11. november 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste
Søndag den 25. november 2018 kl. 9.00, Gudstjeneste
Søndag den 2. december 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste med
kirkekaffe bagefter (1. søndag i advent)

Onsdag den 5. december 2018 kl. 18.00, Syng julen ind
Søndag den 16. december 2018 kl. 9.00, Gudstjeneste


Kor



Babysalmesang + kirkemusikalsk legestue



Konfirmander



Kirkehøjskolen



Heldagsretræte

Børnekor, Ungdomskor og Voksenkor:
Onsdag: Kl. 15.45-16.45, Englekoret,
Kl. 17.00-18.30, Ungdomskoret,
begge i Vigersted Præstegård.
Kl. 18.45-20.15, det nye Voksenkor i Vigersted
Kirke.
Torsdag.
3 hold. 1 fra Kværkeby Friskole og 2 fra Vigersted. Dette
foregår tirsdag, onsdag og torsdag.
Folder er revideret og lægges i våbenhuset.
 Tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.00 i Vigersted
Konfirmandstue.
 Torsdag den 15. november 2018 kl. 19.00 i Haraldsted
Konfirmandstue
 Onsdag den 21. november 2018 k. 19.00 i Jystrup Stalden
Lørdag den 17. november 2018 kl. 9.00 - 22.00.
Folder lægges i våbenhuset.

3. Nyt fra præstegårdsudvalg (AM)
4. Nyt fra kirkeværge (GP)
 Lys på kirken

Lis taler med personalet på Lidemark kirkegård om et kors
med lys i mod vest i tårnet.
Lidemark kirke har selv stået for det hele. Det er ”bare” en
lyskæde, der viklet om et trækors
De gamle projektørlamper forsøges sælges på DBA. Arne har
taget nogle billeder af dem.
De udbydes til kr. 500,00 pr. stk.

 Kirkegården

 Kværkebyvej 72

Lis ser på buksbomhækkene. Flere er gået ud.
Vi var ude og se på de forskellige løsninger, som Lis har lavet.
Der var delte meninger om dette.

I det øjeblik nedrivningstilladelse foreligger, fraflyttes huset.
Vi skriver en værelseslejekontrakt.
Forlænges løbende med 1 måned ad gangen med det
forbehold, at det nedsættes til 14 dage, når
nedrivningstilladelsen foreligger.
Det er en tung arbejdsgang vedr. nedrivningstilladelsen.
Der skal undersøges priser på nedrivning.

 Kirkevej 37


Menighedshus

Status ved AR, BN og MP.
Gennemgang af det udvendige design (er medsendt, 3 stk.)

Principbeslutning om grundtegninger godkendes, så vi kan
komme videre med det udvendige design. Størrelsesmæssigt
kan det ikke blive større end de ca.
200 m2, vi arbejder med nu.
Arkitekten har revideret tegningerne over indretningen af
huset. Facaderne er ved at blive tegnet. Dronetegning over
kirkens grund vil arkitekten gerne lave og lægge det nye hus
ind efter nedrivning af det røde hus.
Det kan være, at vi skal se på, om der skal være kælder
under det nye menighedshus.
Arkitekten kom og fortalte om de medsendte tegninger og
visionerne omkring bygningen.
Vi tager kontakt til provstiet, om et møde måske i næste
uge, inden deres møde.
Anne-Marie, Arne, Birgit og Martin har møde med provstiet
i næste uge (uge 42) om evt. køb af jord fra Rosengården.
Status på dette:
Hvad med vores maskinpark? Lis taler med Rosengården om
evt. leje af plads hos dem til dette.
Lis har fået en pris, der siger kr. 2.000 - 2.500 pr. år. Og det
bliver i bygningen på Kirkevej 14.


Se på andre menighedshuse

 Vedligeholdelsesudvalget

 Ny lysekrone til ”skibet” i kirken

Skal vi ud og se på nogle flere??
Hvad er status på dette?
Gurli J. prøver at kontakte Kirke Helsinge for at høre om
deres nye menighedshus ”De 3 sogne”.
Iris, Gurli J. og Birgit har været i Kirke Helsinge og så på
deres menighedshus.
Udvalget består af Martin, Iris, Arne, Gurli B. og Lis.
Ting under 2.000 kr. besluttes af udvalget. Ingen planlagte
møder
Vi vælger at udskyde dette.

 Selve kirken

5. Nyt fra kontaktperson (AM/MP)

6. Nyt fra graver (LM)
 Dødsfaldsfolder

7.

Anne-Marie arbejder på at få den færdigt.
Et udkast forventes i uge 43/44.

Nyt fra kasserer (UW) - Økonomi/Regnskab

8. Næste møde

Alle møderne starter kl. 17.00 og er i Kværkeby Kirke, hvis
ikke andet nævnes!
Møderække for 2. halvår 2018:
Tirsdag den 14. august 2018

Onsdag den 12. september 2018.
Torsdag den 11. oktober 2018
Torsdag den 8. november 2018, afbud fra Anne-Marie
Forslag til møderække 1. halvår 2019:
Torsdag den 3. januar 2019
Tirsdag den 12.februar 2019
Onsdag den 13. marts 2019
Torsdag den 11. april 2019
Tirsdag den 7. maj 2019
Tirsdag den 4. juni 2019
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.

9. Evt.

