Dagsorden menighedsrådsmøde 27.01.22 kl. 16:45 i Sognehuset

Til stede:
1) Valg af ordstyrer og godkendelse af
dagsorden
Vi synger: 712 i salmebogen
2) Kasserer:

Afbud: Mette Kruse Andersen, Birgit Hertz og Karin
Borch.
Ordstyrer: Lis
Dagsorden blev godkendt.

A) Ang. gravsted v. Jørgen Nielsen

A) Menighedsrådet er ikke interesseret i at overtage
gravsted fra familie.

B) Ny regnskabsinstruks

B) Udsat da Birgit meldte afbud

C) Det Fælles Kirkekontor

C) Birgit er kommet ind i bestyrelsen
Asbjørn kontakter Oticon, da der er knas med
mikrofonsystemet i Svinninge.

3) Meddelelser:
A) - fra formand
Forespørgsel fra Folkekirkens Nødhjælp
B) - andre
C) Kort relevant info fra DAPén ved
Karin Larsen

A) Er der en, der kan stå for Folkekirkens Nødhjælps
indsamling til marts. Vi har ikke pt. nogen, men Katja i
Skamstrup tilbyder, at man kan hente indsamlingsbøsser
dér og samle ind i sin egen by.
B) Praktikant uge 9-10 og 18-20: Amalie Schmidt
Blauner.
Provstiet har ansat Michael Riis som konsulent fra 1.
marts. Han afløser Josefine, men vil fungere som
talsmand og komme mere ud til sognene. Til HRfunktioner ansættes Benny Løkkegaard, der er mere
inde i jura. Han vil fungere under regnskabssamarbejdets hat. Endelig har provstiet ansat John Veje
50% som bygherre-rådgiver fra 1. feb.
Sognepræst Karin Wandall er indsat i Jyderup og
Holmstrup 9. januar.
Karin Larsen står fremover for regnskaber for
kirkebladet og Torbenfeldtgudstjenesten.
C) Husk selv at tjekke DAP’en ind imellem, da der kan
være tilmeldingsfrister, som udløber før næste
menighedsrådsmøde.
Bispevalget begynder snart, da Peter Fischer-Møller
stopper til august. Indtil videre har fire kandidater meldt
sig på banen.
1000-års jubilæet er udsat pga. corona. Ligeledes er
konfirmandtræf aflyst.
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4) Kirkens liv og vækst:
A) Hverdagsgudstjenester
B) Kirkestafet 8. marts
C) Lysfestial i Svinninge 8.2. kl. 16.0020.00
D) Himmelske Dage 26.-29. maj - fælles
bustur/ De 9 sogne/ 26 maj?
E) Læsninger i kirken

A) Mette og Asbjørn vil afprøve stillegudstjenester med
altergang onsdag aftener i Svinninge Kirke. Datoerne
bliver 9/3, 6/4, 4/5, 1/6, 7/9, 5/10 og 2/11.
B) Jørgen og Asbjørn står for fremvisningen af Svinninge
Kirke 8. marts.
C) Vagtplanen er på plads og opgaverne fordelt.
D) Menighedsrådet bifaldt at arrangere en fælles tur til
Himmelske Dage i De ni sognes regi. Det bliver på
åbningsdagen 26. maj, hvor en bus samler folk op til
fælles transport til Roskilde, hvor man deltager i den
fælles åbningsgudstjeneste og får mulighed for at
deltage ved koncerter og foredrag. Økonomien i dette vil
blive fordelt efter fordelingsnøglen.
E) Asbjørn vil gerne have mulighed for at benytte
Bibelen 2020 til læsninger ved gudstjenester.
Menighedsrådet var med på at søge provst/biskop om
dette. Kirkeårets tekster fås bogform – en for hvert
kirkeår, og vil blive indkøbt til kirkerne.

5) Kontaktperson:
A) Efteruddannelse af kirke- og
kulturmedarbejder

A) Elsebeth vil gerne på et tre-dages kursus. Hun vil
desuden gerne på et tre-trins kursus, som kan støttes af
kompetenceudviklingsfonden. Rådet tilsluttede sig
dette.

B) Status på sygdom

B) Udsættes

C) Sangundervisning, vikar

C) Vores hverdagssangere kunne tænke sig at blive
dygtigere til at bruge og pleje deres stemmer. Rådet vil
gerne støtte dette.

6) Kirkeværge:

A) Kalkning af kirkemur skal igangsættes.

A) Svinninge

Taget på Sognehuset – endnu ikke et tilbud.

B) Hjembæk

Præstebolig: Vi skal i gang med maling af kælder samt
rykke kommunen for opsætning af solceller.
B) Arbejdet med kirkegårdsmuren fortsætter. Michael
Madsen søger på vores vegne om lov til at undersøge
jordbunden.

7) Sognehus

John og Lizzie har haft nogle problemer med, at der har
været dyr og overnatninger i Sognehuset. Rådet ønsker,
at huset skal fremstå ordentligt, når folk har brugt eller
lejet det – samme stand, som vi kender. Måske vil vi
revidere reglementet.

8) Eventuelt: Vi synger: 557
Næste møde 24.2.2022
Værter: Asbjørn og Lis
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