
  

Ordinært møde i Vigersted menighedsråd torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00 
i konfirmandstuen  
  

Vi startede med at synge sneflokke kommer vrimlende 
 

1) Godkendelse af seneste referat og dagsorden  
      Seneste møde var 25. 10. 2017 (og fællesmøde 02. 11.2017) - referat fra 25.10  blev 
      Underskrevet.     . 
  
2) Post og meddelelser siden sidst v / formanden  

 Et anseeligt antal tilbud om koncerter er videresendt til Mia og Anne-Marie.  
 Hjemmesiden Vigersted - Kværkeby. Opdatering. Præsten orienterede om 
hjemmesiden, og det manglende resultat ved opslag på Kværkeby Kirke ( og Vigersted 
Kirke ? - - også?) Hjemmesiden opretholdes til vi har bedre alternativer. Kirke-
kulturmedarbejder skal bla. arbejde med PR.  
 Referat fra Langtidsplanlægningsmøde den 20. februar - Søren og Asger og Uffe 
deltager. Kasserer Uffe og Kirkeværge Søren orienterede fra mødet, der handlede mest 
om Skoletjenesten og katafalk. Fremover sørger vi for at indkaldelsen + dagsorden 
sendes direkte til formand og kasserers mail, når de kommer i menighedsrådets 
indbakke. Derefter påhviler det kasserer og formand at sende stedfortræder til mødet, 
hvis de selv er forhindret, - og sørge for at dagsorden og indkaldelse 
mailes til stedfortræder.  
 Aftale vedr. billedlicens modtaget i indbakken.  Visda aftalen tiltrædes.   Det koster 
0,72 øre pr. medlem = 819,36 øre. VISDA er et non profit organisation, godkendt af 
kulturministeriet, og samarbejder med Landsforeningen af menighedsråd om at sørge 
for at kunstnere, fotografer og andre billedskabere får betaling for de billeder, vi 
”låner” på nettet etc.   
 Orientering vedr. Provstiets forslag om skoletjenestesamarbejde. - se under 
Langtidsplanlægningsmøde.   

  
3) Økonomi v / kasserer  

 Årsregnskab 2017 er fremsendt i udkast fra Bent til behandling og godkendelse.   
Den øgede udgift til varme i kirken taget i betragtning, har kasserer Uffe fået til opgave at 
gå 5-6 år tilbage i tiden og kortlægge forbruget. Året 2017 har krævet sin varme pga. vejr 
og vind, og vi vil gerne forske i, hvad der sker. Er det evt. varmeudgift inkl. Tiendeladen, 
der opvarmes med varmepumpe (el) og el/olieradiatorer?  
Årsregnskab 2017 er hermed vedtaget. Vigersted Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 52082919, 
Regnskab 2017, Afleveret d. 14-02-2018 09:30 

 Landsforeningen af menighedsråd – kontingent: 10191,00 kr. - til orientering, 
rådets medlemmer modtager alle Menighedsrådenes Blad.  
 Distriktsforeningen – kontingent: 1530,86 Formand Asger deltager i 
Distriktsforeningens møde d. 28. febr.  og undersøger desuden om medlemskab er 
obligatorisk? – og nødvendigt/nyttigt? 
 Revisionsprotokoller - taget til følge  
 Beslutning om finansiering af lønninger til nyt personale – se pkt. 4 Da vi nu ikke 
længere skal ansætte 2 medarbejdere, men kun én kirkekultur medarbejder, der også 



fungerer som kirkesanger på Plejehjemmet har vi indtil videre midler i 2018 og 
budgetterer fremadrettet. 

  
4) Personalegruppen v/ kontaktperson  
Orientering om ansættelsesudvalgets arbejde og de nye medarbejdere. I samarbejde 
med Kværkeby. Pr. 1. marts håber vi at kunne ansætte ny kirkekulturmedarbejder, med 
den nødvendige uddannelse, (Professionsbachelor 3K fra Diakonissestiftelsen,) - i 
stillingen indgår plejehjemstjenesterne på Plejecenter Ortved.  
Kontaktpersonen er opmærksom på, at der ved forårets arbejdsmiljødrøftelse skal 
udarbejdes en procedure vedr. flytning af kister og tidssvarende katafalk etc.   
  
5) Arrangementer i den kommende tid og aftaler om tovholdere  

 Evaluering af menighedsmøde den 21. Januar - ikke overvældende mange 
deltagere, hvilket nok er et udtryk for tilfredshed. Vi taler om at gøre det til 
en festgudstjeneste (evt. med korene?) med (lidt mere) indbydelse.  
 Sommersang på kirkeengen 5. juni – forslag fra organist og præst om at lave små 
boder og evt. kagekonkurrence – en slags gammeldags 
kirkebasar. Gerne kagepyntkonkurrense. Ideen er god, men vi skal lige først vide om 
salg af kager / sandwich er lovligt – Inger Vendler undersøger og melder tilbage. 
Præsten spørger Marianne Piil om pavillioner til formålet (som ved Kildemarkedet). På 
næste møde foreligger resultater.  
 Festlig sangaften 22. juni med præsentation af nye medarbejdere og markering af 
andres jubilæum, efterfølgende stående reception i konfirmandstuen med snitter, 
kage og bobler. Præsten er tovholder på madindkøb etc. Lena og Irene melder sig 
som festkomite og sørger for pyntning og borddækning.   
 Forårets og sommerens begivenheder – planer for efteråret. Lena skriver lille 
notits om kommende menighedsrådsmøder. Vi arbejder videre med forslag til 
arrangementer, der indkom ved menighedsmødet. Fangekoret, Grønlænderkoret; 
Halfdanskerne, Spillemandsgudstjeneste med svenske spillemænd. 

  
6) Kirken, Kirkegård og Præstegård  

 Varme i kirken. Vi har 17 grader og Kværkeby 19. Hvordan reguleres 
denne? Kirkeværge Søren tager kontakt til Ole Olsen VVS og får dem til at se på 
fyrets indstilling (er der natsænkning programmeret?) . Samtidig stilles termostaten i 
kirken (under prædikestolen ) 1-2 grad op.  
 Belysning på kirken - Nyt lys på tårn? Opfordringer fra borger. Vi 
får Lehnshøj, elektriker til at opstille en test til belysning af tårnets østside som ønsket. 
Stadig med hensyntagen til natdyr og naboer.  Kirkeværge Søren tager kontakt.  

  Lampe på vestside lyser ikke - jo nu lyser den 😊 
o Tårnlyset blænder. - vi får elektriker Lehnshøj til at se 
på det også.   

 Nyt fra præstegårdsudvalget – orientering fra møde 25. jan.   
 Nyt fra kirkegårdsudvalget - der er gang i oprydningen af gamle, store buske, og 
ansøgning til provstiet om det meget store taks træ udarbejdes af kirkeværge Søren.    
 Isolering af graverkontor - kirkeværge Søren og graver Arne har målt træk - og 
fandt ikke noget den dag – der måles fortsat.  



 Indkøb af VacMan Ergo = løftemaskine. Pris kr. 
11.490,00 inkl moms. Indkøb godkendt Formand Asger og Kirkeværge Søren afklarer 
behov og brug med Graver Arne.  

7) Tanker  
 Temadag fastsat til lørdag den 21. april. – ny dato findes pga præstens ferie.  
Dagen udsættes til lørdag d. 15. september. Inger og Søren udarbejder 
forslag til dagen.   
 Klyngesamarbejde. Orientering om møde den 21. januar? Uffe orienterede fra 
mødet i Forsamlingshuset d. 25. jan. om eftermiddagen.  Endnu er tankerne lidt på 
tegnebrættet. Der blev nedsat en del frivillige idegrupper.   
 Bytning af el-klaver mellem de to kirker er aflyst. - ? Mia spørges igen – præsten. 

8) Kommende mødedatoer  
 Skal fastlægges. Torsdag d. 22. marts. Torsdag d.3. maj. Tirsdag d. 21. August. 
Temadag (ikke offentlig) d. 15. Sept. onsdag d. 24. Oktober Tirsdag d. 
20. nov. Kirkesyn foreslået til fredag d. 25. maj  - ja. 
 Alle medlemmer er tilmeldt Stiftsdagen lørdag den 17. marts kl. 10. Har alle fået 
bladet? - ja  
 Udflugt fastlagt til den 26. maj (Lis og Arne)  
 Distriktsforeningsmøde den 28. februar. Asger deltager  

  
9) Eventuelt  Lena og Irene spurgte efter kage til næste møde, Asger meldte sig. Asger 
orienterede om fyraftensmøde d. 17. april kl. 17.30 i Distriktsforeningen (Korsør) - 
Kasserer Uffe og Asger deltager.   

Nyborg Strand Årsmøde i juni – ingen herfra deltager  
Mødet sluttede kl. 21.50  

 


