Menighedsrådsmøde dagsorden/referat 03-01-2019 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
Generalforsamlingen foregår den torsdag den 7. februar
 Generalforsamling i Distriktsforeningen
2019 kl 19.30 i Sorø Sognegård.
(Annette har ikke mulighed for at deltage).
(Bilag er medsendt).
Uwe deltager. Hvem vi ellers med?


Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i
Kirkehøjskolen Midtsjælland

Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19.00 i Stalden i Jystrup.
Anne-Marie, Annette og Arne deltager.
Annette mailer indkaldelsen rundt til de andre i rådet.



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.

2. Nyt fra præst (AM)
 Arrangementer i foråret 2019, bl.a.
Gudstjenester og Kirkekaffe

Søndag den 6. januar 2019 kl. 15.00, Hellig tre Konger,
Kage: Birgit, Gurli J., Iris og Annette sørger for dette.
Kaffe: Uwe sørger for dette.
Søndag den 20.januar 2019 kl. 9.00, Gudstjeneste
Torsdag den 24. januar 2019 kl. 19.00, Koncert med Martin
Roy Wade i Vigersted Kirke
Søndag den 3. februar 2019 kl. 10.30, Gudstjeneste med
minikonfirmanderne (afslutning)
Søndag den 17. februar 2019 kl. 9.00, Gudstjeneste
Lørdag den 23. februar 2019 kl. 12.00, Dåbsgudstjeneste
Søndag den 24. februar 2019 kl. 10.30, Gudstjeneste med
kirkekaffe bagefter. Hvem står for dette??
Søndag den 10. marts 2019 kl. 10.30, Gudstjeneste


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

Torsdag.
Gitte Hugger Paxevanos har lovet at hjælpe til her samt at
være kirkesanger i dagtimerne. Og ellers hjælpe til ad hoc.
Gitte vil fungere som Kirkesangervikar med udvidet
funktion.
Anne-Marie er på provstikursus i uge 4. Gitte er informeret.
Søndag den 3/2-2019 er der afslutning på dette med
Saftevand og sandwich. Iris og Birgit sørger for dette.

 Konfirmander

3 hold. 1 fra Kværkeby Friskole og 2 fra Vigersted. Dette
foregår tirsdag, onsdag og torsdag.
Filmaften i Jystrup fredag den 11/1-2019. Anne-Marie giver
besked, hvis hun har brug for hjælp.

 Kor

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.



Babysalmesang + kirkemusikalsk legestue



Kirkehøjskolen



Retrætedag

Lørdag den 12. januar 2019 kl 9.00-20.00, Vigersted Kirke

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
Vi sætter det i værk, men det kommer først op en gang
næste år.
De gamle projektørlamper forsøges sælges på DBA. Arne har
taget nogle billeder af dem.
De udbydes til kr. 500,00 pr. stk.
Lysene på kirken er tændt til og med den 3/2-2019,
Kyndelmisse.

 Kirkegården

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.

 Kværkebyvej 72

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.
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.
Gennemgang af det udvendige design. Arkitekten kom og
fortalte om de medsendte tegninger og visionerne omkring
bygningen.
Anne-Marie, Arne, Birgit og Martin har møde med provstiet i
næste uge (uge 42) om evt. køb af jord fra Rosengården.
Status på mødet med provstiet om dette:
Provstiet har lyttet til os og vi er blevet bedt om at komme
med 2 projekter: Et med den oprindelige plan og et med det
nye sted. Arkitekten vil gerne lave nogle optagelser med
dronen. Egen Vinding og Datter bør kontaktes, da de er
meget ”grønne” i deres profilering.
Hvor langt er vi nået??
Der var en lang debat om dette med bl.a.:
 Hvilken løsning skal vi vælge:
1. Købe jord fra Rosengården eller
2. Rive det røde hus ned og på sigt det gule hus også.
 Iris har talt med Arkitekten i Slagelse, som meget gerne
vil komme og fortælle om projektet med de 3 sognes hus
i Kirke Helsinge. MARTIN tager kontakt til ham for at
invitere ham med til vores næste møde. MARTIN skal
også have fat i et matrikelkort.
 ARNE tager kontakt til Steen på Rosengården for at få
en pris på jorden. Han sørger også for at få en pris på
nedrivning af det røde hus.
Arne fortæller, at der kan være, at der er en klausul på, at
der ikke må bygges i op til 250 meter fra kirketårnet.
Grundridset til huset har vi gennemgået.
Faciliteter til graveren med bl.a. garage og opmagasinering
af diverse ting vil være et andet projekt.



Se på andre menighedshuse

Iris, Gurli P., Gurli J. og Birgit har været i Kirke Helsinge og
set på deres menighedshus.
Det er et rigtigt flot hus. Birgit viste tegninger af det.
De har fået 3 tilbud. Det har kostet 3 mio. kr. incl. nedrivning
af en gammel bygning. Det er Arkitektfirmaet HC fra
Slagelse, der har bygget huset.
Arne kontakter kommunen med henblik på at vise dem
tegningerne af det, vi gerne vil bygge.

Arne vil prøve at få arrangeret en samlet tur for hele rådet
til Kirke Helsinge ellers for dem, der endnu ikke har det set.
 Vedligeholdelsesudvalget

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

 Ny lysekrone til ”skibet” i kirken

Vi vælger at udskyde dette.

 Selve kirken

5. Nyt fra kontaktperson (AM/MP)

6. Nyt fra graver (LM)

Evt. restancer vedr. kirkegården (på afdøde) meldes til
Bent, som derefter sletter dem.
Peter skal have et par nye sikkerhedssko. Vi betaler for
dem, hvis kommunen ikke gør.

7.

Udskrift af revisionsprotokollat side nr. 9-10 vedr. revision
udført i årets løb 2018 til underskrivelse og retur til Bent.
(Bilag er medsendt).
Er underskrevet på mødet og mailet til Bent den 4/1-2019.

Nyt fra kasserer (UW) - Økonomi/Regnskab

8. Næste møde
Tirsdag den 12.februar 2019

Alle møderne starter kl. 17.00 og er i Kværkeby Kirke, hvis
ikke andet nævnes!
Møderække 1. halvår 2019:
Torsdag den 3. januar 2019
=> Kun møde om Menighedshuset
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.

Uwe gik kl 17.55. Anne-Marie gik kl. 18.00.
Menighedsrådet har modtaget et takkekort fra Leif
Sørensens efterladte.

