
Menighedsrådsmøde dagsorden/referat 02-11-2017 kl. 17.00  

i Konfirmandstuen i Præstegården i Vigersted 

Indkaldte/Fremmødte: Anne-Marie Nybo Mehlsen (AM) - Gurli Birkholm Petersen (GP) - Uwe Wolter (UW) - Martin 

Pedersen (MP) - Birgit Nielsen (BN) - Iris Henriksen (IH) - Arne Rugtved (AR)  

Suppleanter: Annette Hansen (AH) - Gurli Jørgensen (GJ) 

AFBUD: Lis Mikkelsen (LM) 

1. Nyt fra formand (MP) Siden sidst overordnet. 

 Fordeling af posterne i menighedsrådet 
Vi fortsætter som hidtil: 
Formand: Martin Pedersen 
Næstformand: Birgit Nielsen 
Kirkeværge: Gurli Birkholm Petersen 
Kasserer: Uwe Wolther 
Byggesagkyndig: Arne Rugtved 
Medlem: Iris Henriksen 
Sekretær: Annette M. Hansen 

 

 Martin har været på lederkursus i Roskilde.  
Der er megen forskel på et bysogn og et landsogn. 
Vi har ikke mange ansatte. 
Vi skal kigge på det, der fungerer og ikke på det,  
som ikke fungerer.  
Der er mange ting, vi ikke gør. Det kommer  
fremadrettet i små ”bidder”. 
Vedtægter for de fleste slags arbejde, der udføres i  
menighedsråd m.m. skal gennemgås. 

 

  

2. Nyt fra præst (AM)  Konfirmanderne fra Kværkeby ”sat” på plads. De skal 
vide, hvordan man gebærder sig i kirken. I går blev de 
delt i 2 hold for at ro på dem, da de er 16 på holdet. 

 En god idé vil måske være, at der bl.a. til Ung Kirke 
kommer nogle fra menighedsrådet og sidder sammen 
med konfirmanderne. 

 Kirkehøjskolen bliver den 24. og 25. februar 2018 i 
Vigersted om menneskes vilkår. 

 

  

3. Nyt fra præstegårdsudvalg (AM) Vedligeholdelsesarbejder er i gang bl.a. baldakiner, 
tagrende m.m. 
Nyt dato for et møde aftales på vores fællesmøde senere i 
aften. 
 

  

4. Nyt fra kirkeværge (GP) Lys på kirken 
Der er kun lys på kirken i december måneder. Martin har 
bedt om et tilbud på dette, så vi kan få lys i hele den mørke 
periode. 
 

Kirkesynet den 10. maj 2017 

 Mureren er bestilt til udførelse af arbejdet. 
Han kommer efter den 16/11-2017. 

 



Kalkning af kirken 

 Det er i proces. Det er pt. udskudt til 2018 ifølge 
administrationschef Henning Simoni fra Ringsted Sogn. 

 

Kirkegården 
 

Kværkebyvej 72 
Se under punktet om Menighedshuset. 

 

Kirkevej 37 
 

Menighedshus 

 Status ved AR og MP 
 

Vedligeholdelsesudvalget 
Der indkaldes til møde i januar for behandling af 
rapporten fra selskabet for kirkelig kunst. 

 

Martin skal købe nogle hvide svampe til at vaske 
væggene ned med inde i selve kirken.  
Vi skal prøve at formindske brugen af stearinlys i 
kirken.  
Stenradiatorer laves ikke mere. Fyrfadslys med lille 
brændetid er de bedste. 

 

 Ny lysekrone til ”skibet” i kirken 
Vi undersøger markedet for at finde en evt. brugt 
en. 
 

 Selve kirken 
       Der har været fejl på fyret, som derfor har været  
       lukket. Vi afventer rapport fra serviceteknikeren og  
       vi henvender os herefter til Trustrup for et møde. 

 

  

5. Nyt fra kontaktperson (AM/MP) Mini konfirmand 

 Vi afventer ny kirkesanger/medhjælper. 
 

Ny Kirkesanger/medhjælper 

 Der kommer et opslag med mindre timer til 
kirkesangerstillingen. 
Sognemedarbejder: Afventer nærmere. 
 

Præstesekretær 

 Hvor langt er vi nået med det? 
 

Alle tre stillinger slås op i et opslag. 
Ansættelsesudvalget indkaldes. 
 

Stillingen som kirkesanger/medhjælper er slået op i 
Dagbladet den 1/11-2017 med 10 + 4 timer. 
Præstesekretærstillingen (kordegn) bliver på 8 timer. Den 
ligger på hjemmesiden og på Jobnet. 
Ansøgningsfristen er henholdsvis den 18/11-2017 for den 
første stilling og den 19/11-2017 for den anden stilling. 
Der er allerede kommet flere ansøgninger. 

 

  



6. Nyt fra graver (LM) Dødsfaldsfolder 
Anne-Marie arbejder på at få den færdigt. 

 

Træer på kirkegård 

 Hvad skal der ske med dem? 
Vi kan genbruge dem til flere ting andre steder på 
kirkegården. Lis kontrakter Produktionsskolen i 
Haraldsted/Roskilde Tekniske Skole Vrangeskov. 
Træer fjernes evt. efter behov. 
Lis taler med skovfogeden, når han kommer med 
gran. 
Er dette sket? 
Udskydes til næste møde. Lis har ikke fået talt med 
skovfogeden endnu. 
 

Gran på kirkegården 
Ny måde at lægge gran på kirkegården på grund af nye 
Arbejdsmiljøregler, da graverne ikke må ligge på knæ i så 
mange timer mere. 
Graverne er gået i gang med de nye metoder allerede og 
de er glade for det. 
 

7. Nyt fra kasserer (UW) - Økonomi/Regnskab Revisionsprotokol gennemgået. 

 Alle personaleaftaler er i orden. 

 Udarbejde en liste over vores multimedie. 

 De fleste bruger deres egen telefon, hvor de får et 
tilskud hertil. 

 

  

8. Arrangementer  Kor 

 Onsdag og baby salmesang torsdag. 
 

Konfirmander 

 Onsdag og Torsdag. 
 

Lutheråret 2017 

 Sangaften i Kværkeby; musikfortælling m. Søren Juhl 
evt. og sidst men ikke mindst opsamling på 
tesetavlen. I proces. 
Præsten informerede om de forskellige 
arrangementer i denne forbindelse, se Kirkebladet. 

 

5. november 2017 kl. 15.00, Allehelgen - Musik og 
mindegudstjeneste. Der er grillpølser, øl og vand bagefter. 
 

26. november 2017 kl. 9.00, Sidste søndag i kirkeåret - 
Gudstjeneste 
 

30. november 2017kl. 19.00, Luther som sjælesørger 2017 i 
Vigersted Præstegård 
 

3. december 2017 kl. 10.30, 1. søndag i advent - 
Gudstjeneste 
 

6. december 2017 kl. 17.00, Syng julen ind med Englekoret 
og Julekoret  
Skal dette gå på skift mellem Vigersted og Kværkeby?  



Dette tager vi på fællesmødet senere i aften. 
 

Forslag til arrangementer: 
Iris forslog Hella Joof. Bjørn Thomasen (han har skrevet 
bogen ”Kampen om de danske sjæle”) kom også på tale. 
 

  

9. Kirkekaffe Der er kirkekaffe følgende dage: 
Ingen planlagte resten af året. 
Vi fortsætter med at have kirkekaffe en gang om 
måneden i forbindelse med højmessen kl. 10.30. 
 

  

10. Næste møde Der skal planlægges en møderække for resten af 2017 og 
hele 2018 på mødet her i dag 
Martin og Annette laver en møderamme for 2018. 
Møderække for 1. halvår 2018 er: 
Tirsdag den 9. januar 2018 
Torsdag den 8. februar 2018 
Onsdag den 7. marts 2018 
Onsdag den 4. april 2018 
Tirsdag den 1. maj 2018 
Torsdag den 7. juni 2018 
Alle møderne starter kl. 17.00, hvis ikke andet nævnes! 
 

 Et nyt punkt til dagsordenen bliver Ferie 
Lige nu er der følgende på bedding: 
Anne-Marie: 

 Holder friweekend 18.+19. nov. 2017 

 Friweekend 3.+4. februar 2018, som efter 
omstændighederne, udvides med feriedage før og 
efter. 

 Holder fri igen til foråret uden at vide noget 
nærmere endnu. 

Lis (og Arne)har indmeldt følgende: 

 Uge 8 fra tirsdag den 20.februar til og med 
mandag den 26.februar 2018. 

 Uge 16 fra tirsdag den 17. april til og med 
mandag den 23. april 2018. 

 Uge 31-32-33 fra mandag den 30. juli til og med 
mandag den 20. august 2018. 

 Uge 39 ved ikke endnu hvilken weekend det 
bliver indover. 

 

11. Evt. Julearrangement 
Det vil være efter Syng julen ind den 6/12-2017 med 
gløgg og julebag evt. æbleskiver efterfølgende. Det 
gælder også Vigersteds menighedsråd og personale. 
Anne-Marie har sendt en mail til alle, som er tilknyttet 
kirkerne om dette den 20/10-2017 
Gurli J. og Iris er tovholdere og delegerer arbejdet. 
Martin skal bestille kalendere til dem, som gerne vil 
have: 5 stk. 
 

 Arne skriver lidt om, hvad menighedsrådet har 



arbejdet med i det sidste års tid. 

 


