Menighedsrådsmøde
Referat for menighedsrådsmøde d. 22. aug. 2017 kl. 19.00 i Gevninge kirke.
1.Godkendelse af
dagsorden
2.Økonomi

-godkendelse af
kvartalsrapport for 2.
kvartal

Godkendt
-

Kvartalsrapport for 2. kvartal er godkendt.

-

Punktet er ikke aktuelt.

Alle
JØS

- omfordeling af poster på
budget 2017 og 2018, så
der frigives midler til
TRO-festival
3.Oplæg fra Henriette
vedr. de 100 salmer*

Menighedsrådet er positive overfor indkøbet, men
mener vi skal afvente til ansættelse af ny præst,
herunder også indarbejdes i budgettet.

4.Nyt logo

Der arbejdes vider med design af nyt logo. Der
arbejdes vider med det tegnede udtryk.

5.Indretning af kapellet
ved Gevninge Kirke til
mødelokale

Indretning af kapellet drøftes videre når
præstegårdssituationen er afklaret.

- Fremtiden for
præstebolig,
menighedshus og jorden
i Herslev

6.Orientering ved
formanden

Drøftet fremtiden for menighedshuset og
præstegården
der er enighed om at spørge provstiet om mulighed
forlængelse af forpagtning af jorden i Herslev
udenom offentlig udbud.

Næste tirsdag er der budgetsamråd i provstiet. Der
kommer svar på ansøgte midler.
Inden budgetsamråd er der opstillingsmøde til
provstiudvalget og stiftsrådet. Per genopstiller. Trine
og Johannes deltager.
Præstestilling opslås efter nærmere aftale med
biskoppen– Henriette varetager stillingen indtil ny
præst er ansat.

TTO

7.Orientering ved præsten

Der er indskrevet 16 konfirmander.
Orientering om skoletjenesten.
Der er god tilslutning til gudstjenester, måske skal
tællinger af kirkegængere på hjemmesiden, muligvis
på månedsbasis?
Det kan være en udfordring for Præsten og øvrigt
personale med parkering når der er store
begivenheder i kirken i Gevninge. Der skal ses på
en løsning.

8.Orientering ved
kontaktperson

Intet at bemærke

PW

9.Nyt fra medarbejder rep.

Det er graveren der varetager kontakt og aftaler
med brudepar og andre i forbindelse med adgang til
kirken.
Blomsterkransen som brudeparet fik lov at sætte på
balusteret var våd og knæfaldet har taget skade.
Det har balusteret også. Det aftales, at der tages
kontakt til brudeparet i forhold til erstatning.

TBT

10.Nyt fra udvalg
Kirke og kirkegårdsudvalg

Der arbejdes på en ændring af gravstedet for
baronen efter aftale med gravstedejer.
Der betales for tidligere Lanskabsarkitekt Susannes
arbedejde i forbindelse med opmåling af
kirkegården i Gevninge.
Dåbskande er repareret
Pengeskab er indkøbt.
Birgitte Fink inviteres til næste møde, til
gennemgang af nye kirgårdsplaner.
Katafalk lånes pt. Den lånte er edrevet. Der er tilbud
på at købe den for 23.000kr + moms.
Den vi har er defekt og ikke eldrevet. Den vejer 100
kg. Der er et ønske om at købe tilbudte katafalk. Det
kan der først tages stilling til i sidste kvartal.

Aktivitetsudvalg

Der er kun tilmeldt 3 til babysalmesang. Der skal
MØS
være 6 tilmeldte, så start udskydes.
Frokostmøder er godt besøgt, der er behov for flere
frivillige.
Ordet på bordet starter op igen 13/9 med
gudstjeneste i Gevninge og derefter mad i
Beboerhuset.
Der er planlagt høsgudstjeneste. I Kornerup med
børnekor. I Gevninge med trompet.
Middle east orcestra i Gevninge kirke 24/9
Kristian Østergaard foredragsholder om Luther som
et aftenarrangement 3/10 i Herslev.
Reformationsgudstjeneste 29/10 i Gevninge
Der afholdes allehelgensgudstjeneste i alle 3 kirker.
De 9 læsninger ligger 2. søndag i advent i Kornerup.
Annoncering i Lejreposten fortsætter.

Præstegårdsudvalg

Er diskuteret i punkt 5
Lejer er fraflyttet

11.Evt.

Der er intet at bemærke

JØS

*Der er kommet et tillæg til vores salmebog som hedder "100 salmer". Det er et tillæg
med mange af de nye salmer i, som man allerede er begyndt at bruge i mange kirker.
Indkøb koster ca. 150,00 kr. pr. stk - men jeg håber der kan være lidt
mængderabat .måske. Ved indkøb kan det betyde, at vi bla. kan slippe for en masse
print - der har bla. været 2 bryllupper hvor nogle af salmerne/sangene blev brugt og
man måtte bede brudeparret om at sørge for print - jeg har også 2 kommende dåb,
hvor der skal bruges salme derfra - og igen skal printe en masse.
Det kan spare tid, papir, printeromkostninger OG ikke mindst: ved indkøb kan vi
ligesom i mange andre kirker komme i gang med at få sunget de nye salmer ind til
gavn og glæde for menigheden.
Det kunne måske være et oplæg til at lave et sang projekt/arrangement, hvor man
over en tid sang alle 100 salmer igennem. Det har der været stor succes med andre
steder. På den måde stod indkøbet ikke alene, men kunne knyttes op på et
arrangement.

