Menighedsrådsmøde dagsorden/referat 23-05-2017 i konfirmandstuen
Indkaldte/Fremmødte: Anne-Marie Nybo Mehlsen (AM) - Martin Pedersen (MP) - Uwe Wolter (UW) - Birgit Nielsen (BN)
- Iris Henriksen (IH) - Arne Rugtved (AR) - Gurli Birkholm Petersen (GP)
Suppleanter: Annette Hansen (AH) - Gurli Jørgensen (GJ)
AFBUD: Lis Mikkelsen (LM)
1. Nyt fra formand (MP)
Siden sidst overordnet.
- Annette Hansen har overtaget sekretærfunktionen
fra Anne-Marie Nybo Mehlsen fra den 28. marts
2017.
Taget til efterretning.
-

2. Nyt fra præst (AM)

Førstehjælpskursus den 18/8-2017 kl. 8.00 - 15.30 i
Jystrup. Hvem deltager?
Birgit Nielsen, Iris Henriksen, Lis Mikkelsen og Gurli
Petersen. Evt. suppleant er Arne Rugtved.

Lutheråret 2017
- Plant et træ arrangement i forbindelse m.
Høstgudstjenesten.; sangcafe; Lutherfilmen;
sangaften i Kværkeby; musikfortælling m. Søren Juhl
evt. og sidst men ikke mindst opsamling på
tesetavlen. I proces
Mini konfirmand
- Vi er forpligtigede til at tilbyde minikonfirmand
undervisning Vi skal overveje om vi skal ansætte en
minikonfirmand/konfirmand medhjælper, Præsten
vil komme med et oplæg til en arbejdes gruppe! MP
er med i gruppen! Et forslag var at slå sig sammen
med Jystrup, da de har et set up der virker.
Der arbejdes på sagen.
Plant et håb
- Vil vi samarbejde om en Æblefestival/Plante træer!
2017.
- Se under Lutherarrangementer.
Optagelse med DR
- Talt med fjernsynet om optagelse af gudstjenester.
Det bliver i Vigersted Kirke den 3/10-2017 og den
4/10-2017 kl 17.00. Det bliver til 4 gudstjenester i
alt. Vigersted-Kværkeby laver de 2 og JystrupHaraldsted laver de andre 2.
Det bliver et spændende projekt.
Der er deadline til Lokalnyt hurtigst muligt.
Levende julekalender i december
Fra 1. december 2017 og indtil jul. ”Åbning” af

”julekalenderen” et kvartet før ringningen som er kl.
16.45. Få nogle af de gamle konfirmander til at komme
og fortælle om forskellige ting, evt. fra deres barndom
eller synge for på en salme.
Andre tiltag.
- Uwe vil gerne fortælle om Kværkeby kirke evt. i
januar 2018.
- Tesetavlen skal sættes op. Skal være flytbar.

3. Nyt fra Kirkeværge (GP)

Kirkesynet den 10. maj 2017
- Gennemgang af synsprotokol (er udsendt).
Lægge planer for evt. udførsel af opgaverne.
Vedligeholdelsesudvalget består af: Arne, Iris, Lis,
Gurli P. og Martin. Der er møde onsdag den 31. maj
2017 kl. 14.00 i kirken.
Kirken
Tagrende ved toiletbygning
- skal repareres, GP og LM arbejder sammen på
sagen. Afventer udvalgsmøde.
Nyt lys ved orglet
- Menighedsrådet nedsatte et udvalg bestående af
GP, MP og Lis, der arbejder videre og opsætter
passende lampe. Udvalget afventer, at MP kommer
med et lånt (hvis muligt) eksemplar af den
foreslåede trælampe.
Martin har bestilt 2 lamper i valnød.
Opsætning af lamper - hvem, hvordan og hvornår?
Lamperne er kommet og den ene er sat op
midlertidigt. Almindelige halogenpærer er sat i den
og det giver et godt lys. De gamle lamper doneres
til et godt formål.
Kalkning af kirken
- Aftales på Syn, som er den 10/5-2017 kl. 10.00. Vi
starter i kirken.
-

Ved Kirkesynet vil vi se nærmere på, om vi evt. vil
kalke toiletbygningen. Sat i bero.
Al kalkning af kirken forgår igennem provstiet. Der
er tale om kalkning både ind- og udvendigt. Martin
kontakter provstiet om det.

Kirkegården
Kværkebyvej 72
- Arbejder, som er udsat på provstesyn, jf.
synsprotokollen og udføres 2017.

AR og GP nedsættes som et
”vedligeholdelsesudvalg” vedr. lejeboligerne.
Udvalget får til opgave at gennemgå boligerne og
udarbejde en vedligeholdelsesplan.
Kirkevej 37
- Der er ingen tagbrønd i nr. 37, måske hænger den
sammen med Kværkebyvej 72? AR tjekker dette om
14 dage.
Menighedshus
- Status ved AR og MP
Provstiet har svaret, at de ser med velvilje på vores
ønske om et menighedshus. Der skal laves et projekt
om det. AR + MP tager kontakt til en mægler for at
få lavet en tilstandsrapport på begge huse for at
have noget til kommunen, om at
ejendomsvurderingen er sat for højt. Høre lejerne
om de vil overtage/købe husene.
Situationen om dette. Hvad gør vi nu?
Arne har kontaktet kommune om dette. Vi kommer
meget tæt på muren til Uwes hus eller der kan
bygges på området ved den nye gravområde.
Arne og Martin kontakter provstiet om det videre
forløb.
Der ønskes indkøbt en lille skabsfryser til kælderen i kirken.
Dette blev godkendt.

4. Nyt fra kontaktperson (AM/MP)

Ny Kirkesanger/medhjælper
- Der kommer et opslag med mindre timer til
kirkesangerstillingen.
Kirstens kontrakt er på plads.
Kirke/kulturmedarbejder: Afventer nærmere.
AM indkalder udvalget på ny.
Præstesekretær
Vikar indtil 1/8-2017 er ansat.

5. Nyt fra graver (LM)

Dødsfaldsfolder
- Dødsfaldfolderen med reglerne for udsmykning af
gravstederne, f.eks. lys – solceller / batteridrevne
etc. Menighedsrådet besluttede at tilføje folderens
tekst begrundelsen for, at vi ikke tillader de nævnte
installationer af hensyn til andre sørgende. Der
skrives om beslutningen i førstkommende Lokalnyt,
med menighedsrådets beslutning om at sådanne

installationer fjernes. (Så det er menighedsrådet, der
”tager skraldet” fremfor graveren - er på vej.
Hæk ved Kværkebyvej 37
- Udhules og der laves en lille have
Lis planlægger. Sat i bero til afklaring om
menighedshus er på plads.

6. Nyt fra Kasserer (UW) - Økonomi/Regnskab

Budget 2018
Gennemgang af dette.
- Der søges om en ekstrabevilling af
lønforhøjelsen til vores gravere.
- Løn til kirke/kulturmedarbejder og
præstesekretær bør lægges ind under
præstegårdskassen.
Budget 2018 blev godkendt.

7. Arrangementer

Kor
-

Onsdag og baby salmesang torsdag.

Konfirmander
Afventer nærmere.
25. maj 2017 (Kr. Himmelfartsdag) Stilledagsgudstjeneste
kl. 9.00 med vandring til Vigersted bagefter.
28. maj 2017 kl. 10.30, 6. søndag efter påske (kirkekaffe).
30. maj 2017 Sangcafé kl. 10.30.
5. juni 2017 Pinsegudstjeneste - fælles (2. pinsedag) på
plænen her i Kværkeby.
- Iris er tovholder på arrangementet.
- Bænkene stilles frem evt. i en halvmåne og med
altret i midten. Tænk over nogle idéer til
arrangementets indhold.
- Læsning af epistel af en fra menigheden, evt.
Annette.
- Der skal sættes pavillon på plænen til klaveret. Iris
tager pavillonen med.
- Alteret er med rød dug. Birgit har en.
- Der grilles bagefter.
- Vi mødes kl. 9.00 for at hjælpe til.
5. september 2017 er der sogneudflugt til Sofiaro i Sverige.
9. september 2017 er der personaleudflugt.

Den 1. oktober 2017 er der Høstgudstjeneste. Det er
kutyme, at det er menighedsrådet, som pynter kirken
denne dag.
24. oktober 2017 Lutheraften med Søren Juhl.
8. Kirkekaffe

Søndag den 28/5-2017 kl. 10.30: Gurli Petersen står for
dette.

9. Evt.

Talt om indslag fra Michael Keller (er kommet via
Facebook), som har købt den gamle brugs.

10. Næste møde

HUSK:
Fællesmøde torsdag 1. juni 2017 kl. 18.00 i
Konfirmandstuen = Budget 2018
Torsdag den 29. juni kl. 17.00 i KIRKEN Forplejning: Gurli Jørgensen

