Menighedsrådsmøde dagsorden/referat 12-09-2018 kl. 17.00
i Tiendeladen!!
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)
Suppleanter: Gurli Jørgensen (GJ) - Annette Hansen (AH)
AFBUD: Lis Mikkelsen (LM)
1. Nyt fra formand (MP)/Siden sidst overordnet
Ny valg 2018 til menighedsråd 2 år

Vi spørger provstiet, om vi kan være med i et fælles opslag.
Husk at det skal bekendtgøres ved de 2 gudstjenester samt
sættes i Dagbladet. Hvem stiller op? Navnene skal med på
listen. Iris har fundet kandidatlisterne til dette.6 personer
skal vælges + 2 suppleanter.
Opstillingsmøde er tirsdag den 18. september 2018
kl. 17.00 i Kværkeby Kirke.

FÆLLES MØDE med Vigersted
 Opfølgning af vores markedsføring af sognet på
medierne bl.a. hjemmesiden

Afventer oplæg fra Laila og Anne-Marie.

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

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

 Menighedsmøde for sognet

Søndag den 2. september 2018.
Hvordan gik det?



Budgetsamrådsmøde den 23. august 2018 i
Ringsted Ligningsområde

Status

2. Nyt fra præst (AM)
 Minikonfirmanderne


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

Søndag den 9. september 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste
Søndag den 23. september 2018 kl. 10.30, Ung kirke
Søndag den 30. september 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste
med kirkekaffe bagefter
Søndag den 7. oktober 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste
Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19.00, Koncert med ”Souls
of Syria” med Laila Rong Hanna
Søndag den 14. oktober 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste med
dåb
Søndag den 28. oktober 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste med
kirkekaffe bagefter
Søndag den 4. november 2018 kl. 15.00, Musikgudstjeneste
(Alle Helgen)

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

Børnekor, voksenkor og ad hoc-koret: Onsdag. Se det nye
Sogneblad, som kommer inden længe.



Babysalmesang + kirkemusikalsk legestue

Torsdag.



Konfirmander

3 hold. 1 fra Kværkeby Friskole og 2 fra Vigersted. Dette
foregår tirsdag, onsdag og torsdag.



Kirkehøjskolen

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



Heldagsretræte

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

Mødet afholdes onsdag den 21-august 2018.

Lis taler med personalet på Lidemark kirkegård om et kors
med lys i mod vest i tårnet.
De gamle projektørlamper forsøges sælges på DBA. Lis tager
billeder!

 Kirkegården

Lis ser på buksbomhækkene.

 Kværkebyvej 72

Evt. beboelse af huset inden nedrivningen kan komme i
gang: Afholdelse af forbruget mod at ”passe” på huset, indtil
vi kommer videre med menighedshuset. Fra 15. juni 2018 til
og med den 30/9-2018.
I det øjeblik nedrivningstilladelse foreligger, fraflyttes huset
med et samme. Vi skriver en værelseslejekontrakt.
Status på nedrivning af denne bygning.
Pt. er der intet nyt hertil.

 Kirkevej 37

Da vi søger om en byggelinje tæt på Kirkevej 37, vil det
være fint med en principbeslutning om på sigt at nedrive
huset.



Status ved AR, BN og MP.

Menighedshus

Grundtegninger skal godkendes, så vi kan komme videre
med det udvendige design.

Der skal undersøges priser på nedrivning.


Se på andre menighedshuse

Skal vi ud og se på nogle??
En tur til Bjæverskov Menighedshus arrangeres. Gurli J. er
tovholder på dette. Gurli P., Iris, Birgit og Arne deltager
sammen med Gurli J.

 Vedligeholdelsesudvalget

Udvalget består af Martin, Iris, Arne, Gurli B. og Lis.
Ting under 2.000 kr. besluttes af udvalget.

 Ny lysekrone til ”skibet” i kirken

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.

Nyt fra kasserer (UW) - Økonomi/Regnskab

8. Næste møde
Torsdag den 11. oktober 2018

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
Onsdag den 7. november 2018
Onsdag den 5. december 2018??
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.

