Referat fra menighedsrådsmøde
tirsdag den 8 september 2020 – klokken 18.30

Mødet afholdes i Sognegårdens mødelokale og forventes at slutte ca. kl. 22.00. Punkter der ikke når at
blive behandlet udsættes til efterfølgende menighedsrådsmøde – medmindre MR beslutter at forlænge
mødetiden.

Deltagere:

Afbud:

Claus Hegelund, Peter Fabian, Anne-Grete Steenberg, Erik Hansen, Erik
Folkmann Graversen, Bo Scharff, Erhard S. Westenberg og Kirkeværge John
Birkegaard samt medarbejder repræsentant organist Bjarne Pilegaard.
NN og suppleant Bjørn HoudorfIngen

Punkt

Dagsordens emner:

1.

Velkomst

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.

Godkendelse og underskrift af referat fra 11 august 2020
Godkendt og underskrevet

4.

Oplæg og orientering fra:
4.1 Kirkeværgen: Kloakkerne i lægeboligen er på nærmere eftersyn – rødder spulet ud af
systemet og vi indhenter tilbud på at indsætte strømpeforing.
Der planlægges ventilation i soklen under præstegården for at fjerne radon.
Vi venter med at lakere resten af døren til våbenhuset til vi har set, hvordan første tiltag
virker.
Der opsættes et galvaniseret rør til opsætning af askebæger ved våbenhus.
Fortsat arbejde med at få rettet fejl ved låge.
4.2 Formanden – se den skriftlige orientering – som alene er til orientering:
4.2.1 Spisning i.f.m. MR møder – udsat fra MR mødet den 11/8-2020
Vi har tidligere besluttet, at fravælge middagen i.f.m. MR møderne. Men flere har ytret
ønske om, at genoptage spisningen – ½ time før det ordinære MR møde.
Formanden mener der er god grund til at ændre beslutningen.
Vi, det nu-siddende råd, vil gerne have spisning ved særlige lejligheder før MR. Første
gang ved novembermødet, hvor nye og gamle ”rødder” mødes inden konstituering og

almindeligt møde.
Det nyvalgte menighedsråd må tage stilling til beslutningen om, at der er spisning ved
særlige lejligheder - før menighedsrådsmøderne.
4.2.2 MR valget:
Annoncering: Vi kan først tage stilling til om der må synges, når vi er mødt frem den 15.
Er vi over 15 kan der evt. synges udenfor – Bo trykker en sang på forhånd. Bliver vi

mere end 30 går vi i kirken.
Erhard udfærdiger stemmesedler. (som ved det foreviste eksempel).
Claus sørger for en liste på bærbar computer, som vi kan søge folks navn på.
Bo sørger for, at der kommer noget i lysavisen i Brugsen.
Simon sørger for bordopsætning i to rækker med god afstand.
Anne-Grete sørger for chokolade.
4.3 Næstformanden
Intet
4.4 Kontaktpersonen:
Har afholdt en mu-samtale i denne uge og afholder resten i den kommende. Der
afholdes personalemøde den 27. oktober kl. 11.00.
4.5 Præsterne:
Konfirmationerne er næsten alle afholdt i god corona-orden.
Bo har skrevet et værdipolitisk indlæg til vores lokale presse. Vedhæftes referatet.
4.6 Sognegården v/Erik G.
Udlejningen kører nu på skinner – der er ved at blive ryddet op på hjemmesiden
angående opdateret corona-information.
Vi skal til kalendermøderne vænne os til at se efter på hjemmeside og digitale kalender,
om der er lejet ud i Sognegården, når vi planlægger møder.
4.7 Læsere i i perioden til næste MR møde (konfirmationer den 6/9 og 13/9 skal der ikke
læses)
Læsning den 20/9: Claus – 27/9: Claus og 4/10: Peter
Der serveres er ikke kirkekaffe før MR finder det forsvarligt.
4.8 Medarbejderrepræsentanten og evt. andre
Vi vil høre lidt fra alle, (hvad de har gang i) – især fra de af vores ansatte, og evt.
gæster, som er mødt frivilligt op til mødet
Angående mikrofon til tårnet for indhentning af bede-slagslyd til kirken. Vi beder Bjarne
indhente tilbud på særlig udendørs mikrofon og trækning af ledning gennem det gamle
klokketov-hul.
Der købes ikke ledning til kirkesanger-mikrofon, da den nu er lagt, så den ikke ligger i
vejen og viste sig at være lang nok.
5

Økonomi v/kassereren.
5.1 Opfølgning af udgift til afholdte arrangementer v/kasseren.
Ingen arrangementer og dermed ingen udgift
5.2 Transportabelt keyboard v/Bo og Bjarne - – udsat fra MR mødet den 11/8-2020
Debat vedr. evt. køb af transportabelt keyboard (klaver) til brug ved gudstjenester og
kirkelige handlinger uden for kirken.
Der blev besluttet, at vi skal købe et klaver til 10.000. Rådet vælger, at det skal købes

nu. Kassereren udtaler, at han af sikkerhedshensyn gerne vil udsætte posten til efter 3.
kvartal.
5.3 Udendørs lystavle v/Brugsen
Vil MR give Bo og Claus tilladelse til at indgå i forhandling med Brugsen og
Borgerforeningen m.h.p. etablering af en lystavle, placeret udendørs ved Brugsen.
Rådet giver Claus og Bo tilladelse til at indgå forhandlinger med Borgerforening og

Brugsforening om en mulig tredeling af udgiften til en udendørs info-lystavle til
opsætning ved indgangen til Brugsen.
6.

Sæsonplanen - Ny redigeret sæsonplan 2020/2021er udsendt til alle.
6.1.1 Gennemgang af sæsonplanen for næste perioden
Aftale evt. fordeling af opgaver
6.1.2 Høstgudstjenesten – den 4/10-2020
Hvordan skal høstgudstjenesten forløbe – og hvem gør hvad?
Vi holder høstgudstjeneste på vanlig vis, dog kun med øl og vand samt indpakket
chokoladeting fordelt i kirkerummet.
Anne-Grete pynter kirken til høstgudstjenesten.
Bjarne kontakter Næstved hornblæserne.
Bo kontakter Sædder-spejderne
Anne-Grete orienterer personalet omkring opsætning af øl og vand i kirken.
Sker der lovmæssige ændringer drøftes det på formødet den 29. september.
6.1.3 Ungdomsgudstjenesten – den 25/10 – kl. 17.00
Ideoplæg som anbefales af formanden: Efter den kirkelige handling inviteres gæsterne
til Pizza/vand (øl til de voksne) i Sognegården.
Sodavand og indpakket sødt i kirken. Anne-Grete køber ind dertil og beder personalet
stille frem som til Høstgudstjenesten.
6.2 Studietur ?
Hvem arrangerer – hvor går turen hen – hvornår og hvem gør hvad ?
Vi sætter studieturen på stand by.

7.

Nyt fra udvalgene
7.1 Kalenderudvalget - referat af 27/8-2020 - er udsendt.
Referatet er godkendt
7.2 Flagstanderen - en vigtig orientering.
På udvalgsmødet erfarede vi, at der er dybe revner i kirkens flagstander.
Det er vigtigt, at Lars tjekker flagstanderen for evt. brud/revner. Er de registrerede
Revner være problematiske skal Lars kontakte John.
Claus kontakter Lars og John.
7.3 Det ønskede arrangement med Bertel Haarder
Publikum interessen vil formodentlig være så stor, at arrangementet ikke kan afholdes i
Sognegården – men bør flyttes til kirken.
Oprindeligt var det planen, at arrangementet skulle det holdes i Sognegården i.f.m. en
af Seniorklubbens faste aktiviteter. Corona-problematikken har dog kraftig indflydelser
på hvor mange mennesker, som kan og må opholde sig i Sognegården. Holdes
arrangementet i Sognegården vil Seniorklubben formodentlig alene optage alle pladser.
Dette skal holdes op mod den forventede større publikums interesse. På den baggrund
skal MR beslutte:
* om arrangementet skal flyttes fra Sognegården til kirken – eller

* afholde arrangementer på et senere tidspunkt. Vælges dette skal kalenderudvalget
drøfte sagen m.h.p. forlæggelse af et nyt tidspunkt for MR.
Vi udsætter punktet til næste MR møde og Anne-Grete taler med Senior-klubben og
Bjarne.
Gudstjenesteudvalget
7.4 Efter aftale forelægges følgende til MR m.h.p.. at formulere en tydelig og klar afklaring
af antal gæster i kirken til såvel gudstjenester som til kirkelige handlinger. Til støtte for

debatten, blev der afholdt møde den 3/9-2020 (gudstjeneste udvalgsmødet) med alle
interessenter. MR anbefales at vedtage retningslinjerne, som blev truffet på mødet den
3/9.
Retningslinjerne tages til efterretning
8.

Biskoppernes debatoplæg:
Oplæg v/Bo – jv. referat af MR mødet den 2/7-2020 – pkt. 7.1.
Efter Bo’s oplæg og følgende gode debat blev menighedsrådet opfordret til, at sende en
sætning eller to om deres holdning til graden af frihed, i forbindelse udformningen af
vores gudstjeneste På næste menighedsrådsmøde, kunne vi så kan stemme om en lille
udtalelse - fra os, til biskopperne.
Det fremtidige arbejde med at finde måder at skabe forskellige former for gudstjenester i
vores menighed lægges i det nye råds gudstjeneste udvalg.

9.

Eventuelt
9.1 Evaluering af MR mødet
Med få ord giver alle egen korte mening/indtryk fra og af mødet.
Stor tilfredshed med mødet. Længere samtale-emner må gerne sættes først på mødet.
9.2 Andet
Intet

10.

Næste MR møde
Emner / punkter der ønskes på næste mødes dagsorden og hvem vælger salme og vil
give en lille melding.
Udover hvad der er nævnt i nærværende referat - Intet
Afslutning – vi synger mødet af – ude på terrassen, hvis det er muligt p.g.a. vejret.

