
Stokkemarke Menighedsråd 
Dagsorden til menighedsrådsmøde den 3. december 2020 kl.19.00-21.00 

 

Mødested: Konfirmandstuen, Stokkemarke præstegård 

Mødedeltagere: Birthe Johansen, Jan Bertelsen, Bodil Sommer Kjær, Flemming Skaaning Christensen, Eric 

Steffensen, Laura Håkansson og Torben Fugl 

Afbud: Ingen afbud 

Referent: Eric Steffensen 

1. Godkendelse af dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. 

2. Orientering fra formand: Fast møderække bliver 1. torsdag i måneden, når ikke andet er aftalt. 

Formanden og menighedsrådet takker Knud-Asger for de mange år, han har været rådets kasserer, og han 

modtager en gavekurv. Det er samtidig aftalt, at Knud-Asger fortsætter som bestyrer af menighedsrådets 

fonde. Formanden oplyser, at der arbejdes på at få rådets medlemmer registreret. 

3: Orientering fra sognepræst: Status på Bibelskov (se bilag), julehjælp, kirkebladet – er I tilfredse med at 

der er varierende længde og indhold? 10 højskolesangbøger med stor skrift købes i 2021. 

Beslutningspunkt: Vil menighedsrådet fortsat bakke op om projekt ”bibelskov i Stokkemarke”?  

Laura, præsten, orienterede om projektet ”Bibelskoven”, som tidligere er præsenteret for rådet. Der 

bevilges 5.000 kr. til projektet i 2022, ligesom der vil blive søgt fondsmidler. Der oprettes en konto, der 

hedder Bibelskoven, ligesom rådet oplyser, at man ikke er ansvarlig for mere end indskuddet på 5.000 kr. 

Der blev drøftet forskellige holdninger mht. placering og vedligeholdelse af bibelskovens placeringsareal 

ved præstegården. Laura fik råd om at researche ift. behov og forventninger. Det forventes, at en tredjedel 

til en fjerdedel af arealet udlægges som udstillingsområde, der vil blive et grønt område med gange 

bestående af græs, der skal slås samt af selve udstillingsarealet, der tilsås med ”vejbreds blomster”, så man 

kan fremme biodiversiteten i området. Menighedsrådet giver Laura opbakning til projektet. 

Julehjælp: Laura oplyser, at der er indkommet én ansøger til julehjælp, men at denne har fået afslag med 

begrundelsen om, at dette ikke er sædvane i sognet. 

Kirkeblad: Menighedsrådet betaler som udgangspunkt for 4 sider i Beboerbladet. Budgettet for Kirkebladet 

i 2021 udgør 10.000 kroner. 

Der vil i det nye år blive indkøbt 10 højskolesangbøger med stor skrift (ny udgave). 

4. Orientering fra kontaktperson: Eric oplyser, at kirkesanger Louise ønsker dels omlægge nogle aftaler 

vedr. weekender og dels forespørger om udbetaling af tilgodehavender i forhold til ferie-/fridage, der ikke 

er afholdt. Knud-Asger oplyser, at Louise kan indberette sit tilgodehavende senest 1. maj 2021 til 

lønningskontoret, hvorefter der afregnes ved næstfølgende udbetaling. 

5. Orientering fra Kirkeværge: Flemming orienterer om almindelig rengøring omkring orglet f. eks. 

startende med en støvsuger, ligesom han oplyser, at enkelte slanger bør skiftes. Flemming vil nu kontakte 

en anden orgelbygger med henblik på at få klarhed over orglets status og tilbud på reparation. 



Flemming oplyser, at samarbejdet mellem 5 sogne tages op til overvejelse inden fællesmødet i marts.  På 

menighedsrådets møde i februar vil dette blive drøftet, ligesom man skal drøfte den rapport, der er 

udarbejdet i forhold til den aftale, der danner grundlag for samarbejdet. Kirkens tag blev nævnt i den 

forbindelse. 

Skovbegravelse. Det undersøges, om der er muligheder for at arrangere skovbegravelser i Stokkemarke. I 

første omgang skal kommunen spørges, i næste omgang er det Kirkeministeriet. Det blev drøftet at tage på 

en ”skovbegravelses-sightseeing”. Flemming er på opgaven i forhold til en forespørgsel hos kommunen. 

6. Orientering fra præstegårdsudvalget: Jan orienterer om bygningerne i forbindelse med præstegården. 

Jan oplyser videre omkring vedligeholdelse af præstegårdshaven, gårdspladsen, ligesom han tænker, at 

avlsbygningen kan indrettes som skur, værksted til maskiner for kirkegårdens personale. Jan undersøger 

muligheder og evt. budgettet for planerne. 

7. Orientering fra Kasserer: Jan oplyser, at han først lige er begyndt at orientere sig og får råd af Knud-

Asger. 

8. Orientering fra personalerepræsentant: Torben oplyser, at grandækningen er på plads. Løv fra 

kirkegårdsområdet lægges i kompost ved avlsbygningen. Torben har modtaget et maleri af Stokkemarke 

Kirke, dateret 1934 – det hænger pt. i graverhuset. 

9. Beslutningspunkt: Skal vi holde arrangement før/efter Hellig Trekongers gudstjenesten d. 3 januar? Kun 

gudstjenesten gennemføres. 

10. Beslutningspunkt: Skal vi lade Lolland Synger låne kirken til sangeftermiddag med demente og deres 

pårørende? (Se forespørgslen fra sognepræsten udsendt til rådet d. 16 november). ”Lolland synger” får lov 

til at låne kirken til et koncertarrangement i marts 2021. 

11. Beslutningspunkt: Skal vi bruge midlerne i Kirkens forskønnelsesfond til indkøb af mikrofon til ind- og 

udgangsbøn samt mulighed for at spille musik over kirkens højtalere (se bilag: tilbud fra Scantone) Hvis ja, 

lukker vi Kirkens forskønnelsesfond, når den er tømt, fordi det er for dyrt at have små beløb stående i 

banken. Flemming orienterer om fornyelser omkring kirkens lydanlæg. Det blev besluttet at gennemføre 

bilagets første 2 anvisninger, der samlet koster 19.600 kroner. Det afsatte beløb udgør ca. 15.000 kroner. 

Restbeløbet finansieres af Kristian Hansens Fond. 

12. Beslutningspunkt: Fastsættelse af konfirmationsdatoer i 2021: Konfirmation 2021 d. 18 april og d. 13 

maj, Kristi himmelfartsdag kl. 10.00? Er det ok, hvis der kommer flere konfirmationsdatoer til og må 

præsten fastlægge dem? Præsten beslutter sammen med forældre til konfirmand dato for en evt. 

konfirmation og orienterer efterfølgende menighedsrådet. 

13. Beslutningspunkt: Skal kirken samle ind om søndagen i kollektbøssen eventuelt med mobil Pay? Hvis vi 

ikke samler ind og der alligevel bliver lagt penge i kassen, hvordan skal vi så administrere dem? 

Kollektbøssen nedlægges midlertidigt på grund af problemer vedrørende kontanter og tekniske løsninger. 

14. Beslutningspunkt: Skal vi hænge dagsorden/referat op i våbenhuset? Dagsorden og referat sættes ikke 

op i Våbenhuset, men kan læses på ”sogn.dk”.   

15. Beslutningspunkt: Skal fastelavnsgudstjenesten 2021 være en familiegudstjeneste? Skal vi kontakte 

Daglig Brugsen i Stokkemarke og spørge, om de vil samarbejde om at fejre fastelavn? Højmessen skal 

holdes således, at der arrangeres en familiegudstjeneste med udklædte børn/unge. Samarbejde med 

Brugsen er en mulighed på grund af Coronakrisen. Birthe retter en forespørgsel til Brugsen. 



16. Beslutningspunkt: Sagsbehandling af forespørgsel fra sognebarn: Hvorfor er der altid nadver om 

søndagen? Spørgsmålet forstås således, at der spørges, om der fremover kunne undlades at afholdes 

nadver på andre tidspunkter end kl. 10.00 om søndagen i Stokkemarke Kirke? En eventuelt beslutning om 

ændring af hyppigheden af nadveren kan ikke effektueres uden ansøgning til biskoppen, men 

menighedsrådet kan godt beslutte, hvordan de forholder sig til spørgsmålet. Punktet blev indgående 

drøftet, men der var ikke en endelig beslutning i forhold til oplægget. Punktet er udsat til næste 

menighedsrådsmøde. 

 

17. Eventuelt: Det blev oplyst, at der afholdes 2 gudstjenester juleaftensdag med max. 50 personer pr. 

gudstjeneste. 

Næste menighedsrådsmøde: 1. torsdag i måneden, altså i denne forbindelse torsdag d. 4. februar 2021 kl. 

19 i konfirmandstuen.  

 

Birthe Johansen   Laura Håkansson 

 

 

Eric Steffensen   Bodil Sommer Kjær 

 

 

Jan Bertelsen      Torben Fugl, 

 

 

Flemming Christensen,    Knud Asger Rasmussen 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                  

 

 


