Referat fra menighedsrådsmøde kl. 19.00 onsdag den 14. aug. 2019 i Sognehuset ved Sørbymagle kirke.
Afbud fra:
Øvrigt til stede: Marianne Skjødt, Kurt Larsen, Carina Rasmussen, Karen Andersen, Pia Dyrdorf.
Kaffe/brød: Connie Pedersen
Ordstyrer: Jonna Jensen
PKT.
Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Orientering:
Præst
Formand
Kirkeværge
Kontaktperson
Medarbejderrepræsentant
Graver
Kirke-og kirkegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Frivilliggruppekoordinator
Medieudvalg
Menighedsrådsmedlemmer.

Begrundelse

Drøftelse

Præsten: Der er en del vielser og
mange andre aktiviteter.
Babysalmesang starter op i
september.
Medvandring den 3. september.
Der er 2 hold konfirmander.
Et par dåbshandlinger.
Oma.
Marianne har fået nogle hæfter
om kirkelige handlinger,
retningslinier og handleveje.
Formand: Det nye whiteboard er
endnu ikke helt færdigt, der
mangler stadig en computer
tilkoblet.
Den grønne kridt-tavle sættes i
laden.
Marianne Skjøtt skal genaktivere
medlemmernes adgang på DAB.

Beslutning
Godkendt

Kirkesølvet i Kirkerup skal ordnes.
Carina tager kontakt til nogen
som kan give et tilbud.
ERFA møde for
menighedsrådsformændene.
Mogens arbejder på at der bliver
lavet et træskilt med
”sognehuset”, som hænges på
den lave mur.
Kirkeværge: Der arbejdes stadig
med vedtægterne på de to
kirkegårde.
Der er en del registrerede og
bevaringsværdige gravsteder i
Kirkerup. Det er endnu uafklaret i
Sørby.
Tagrender på kirken i Sørby er
lavet, i det omfang det var
påtænkt. Der er stadig en del som
trænger voldsomt.
Tagrende på graverhuset er blevet
utæt.
Hængsel i kirkemuren er ødelagt,
så der bliver lavet et nyt.
Hegnet mod kartoffelmarken er
ødelagt af en bil. Hegnet er i
forvejen temmelig råddent.
Tagrenderne på præstegården
skal renses, der kommer regn ind
på vinduer og vægge
TDC opdaterer internettet.

Carina tager kontakt
til nogen som kan
give et tilbud.

Mogens sørger for at
der bliver lavet et
træskilt med
”sognehuset”.

Kurt ser på tilstanden
og får lavet det
nødvendige.

Kurt ser på opgaven.

Kontaktperson: Der skal foretages
trækprøver på gravstenene, for at
sikre at de ikke kan vælte.

Kontaktperson og
kirkeværge udfører
dette.

Medarbejderrepræsentant: Intet.
Graver: Carina forespørger om
muligheden for at låne
sognehuset til brug for
arrangementer med FAKK, aktuelt
et julebanko og et
graverarrangement.
Carina vil se om det er muligt at
Kenneth kommer til at hjælpe en
dag mere ugentligt.

Dette må gerne
arrangeres.
Mogens undersøger
hvor mange
mennesker
sognehuset er
godkendt til.

Kirke-og kirkegårdsudvalg: I.a.b.
Aktivitetsudvalg:
-Tirsdagscafe, har fået en afløser
Thorben.
-Vildtgudstjeneste torsdag d.3/10,
kl.18:00 i kirken og så middag i
sognehuset efterfølgende.
Frivilliggruppekoordinator: Indtil
videre er der kun 1 tilmelding til
babysalmesang som starter i
september. Der skrives rundt igen.
Der skal være minimum 5 for at
det bliver afholdt.

Mogens arrangerer
med en der kan spille
jagthorn.

Medieudvalg: Tidsfrist til det nye
kirkeblad er hos Mogens senest
den 24/8.
Menighedsrådsmedlemmer: I.a.b.
3.

Økonomi:
A: Kvartalsrapport

4.

Altertæppe i Kirkerup Kirke

Kvartalsrapporten
fremlægges til drøftelse
og godkendelse.
Bilag: kvartalsrapport.
Status v/ Lone A.

5.

Kunst i kirkerne.

Status V/ Laila K.

Der er lavet folder med kirker og
På næste møde
kunstnere, samt program for
fastsættes en
dagene.
vagtplan for dagen.
Plakater til ophængning i kirkerne.

Kirke-/ sogneaktiviteter

A: Grillgudstjeneste
torsdag den 15. aug. kl.
18.00 i Sørby.

A: Mogens griller og køber brød,
løg, ketchup og sennep og pølser.
Jonna og Lone assisterer, Thorben
sælger drikkevarer
B: Karen, Gerda, Thorben og
Connie.

6.

B: Tirsdagscafe tirsdag
den 20. aug. kl. 10.00.
C: Æblemostgudstjeneste
søndag den 15. sept. Kl.
10.30.

Kvartalsrapport fra
juli gennemgået og
godkendt.
Næsten halvdelen af tæpper er
færdigt, det går rigtig godt.

C: Telt; Mogens og Carina og
Thorben. Boller; Karen. Pålæg;
Jonna og Lone.
Mogens tager kværn med.

Sy-damerne vil gerne
sy mandage og
fredage. Det bliver
fremover de dage.

7.

8.

Konstituering efter indtræden
af suppleant Connie Pedersen
i MR.
Skal der være særlige regler
for tilhørsforhold til vores
sogne for at man kan blive
viet i pastoratets kirker samt
trække på personalet.

D: Tirsdagscafe tirsdag
den 17. sept. Kl. 10.00.

D: Gerda og Karen bage boller.
Mogens og Connie står for
arrangementet.

E: Gud – det er for børn
onsdag den 18. sept. Kl.
17.00.

E: Lone og Jonna handler.
Connie, Jonna og Stella laver
maden.

F: Høstgudstjeneste
søndag den 22. sept. Kl.
18.00.

F: Mogens bestiller smørrebrød,
øl og vand. Karen bager kringle.
Der søges pyntegræskar på
Facebook og i Brugsen.

Valg af medlem til
Kirkegårdsudvalg og
medieudvalg.
Der er en stigning i
antallet af brudepar fra
andre sogne, som ønsker
at blive viet i vores kirker
og bruge vores personale.

Connie overtager
Gerts plads i
udvalgene.
Mogens og Marianne
laver et udkast til
godkendelse på et
fremtidigt møde.
Laila vil gerne deltage
hvis muligt.

Der skal besluttes hvilken
tilknytning, vi så skal mene
er rimelig.

9.

Afslutning af udviklingsplan
for Kirkerup Kirkegård.

10.

Næste møde

Der er ikke taget en endelig
beslutning om hvad der skal ske
som afslutning på
kirkegårdsændringerne på
Kirkerup.
Næste MR. møde er
planlagt til onsdag den
18. sept. Da der er
annonceret ”Gud – det er

Mogens arrangerer
møde med
kirkegårdsudvalget.

11.

Eventuelt

for børn” samme dag,
foreslås at mødet flyttes
til onsdag den 25. sept.
Kl. 19.00.
Husk: Picnickoncert i
Lundforlund
Præstegårdshave søndag
den 11. aug. kl. 18.00.

Vedtaget.
Marianne Skjødt kan
ikke deltage.
Henvisning til annonce i
kirkebladet.

Connie fremviser en ”manual” til
kirkegang, ved de forskellige typer
gudstjenester.
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