Menighedsrådsmøde
Referat fra menighedsrådsmøde den 26. januar 2022 kl. 17.00 i sognehuset
Til stede: Eva Ankjær Andersen, Lisa Bang Jensen, Johannes Østergaard, Maj-Brit Ronæs,
Anne Grete Harlou, Henriette B.W. Andersen og Trine Toldam (referent)
Afbud: Jette Laage-Petersen og Trine Barfoed Hansen
1.Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Alle

2. Siden sidst

Der er udskrevet bispevalg.
Anne Grete og Johannes har været til temadag om
kirkegårde i provstiet.

Alle

3. Økonomi

Der er ingen bemærkninger til Johannes’ notat.

JØS

Bilag vedlagt
4. Mødedatoer i 2022

Der er menighedsrådsmøde på følgende datoer:
9. marts, 3. maj, 15. juni, 23. august, 5. oktober og
Forslag: 8. marts, 4. maj, 14. 23. november 2022.
juni, 24. august, 4. oktober og
23. november
5. Arrangement for ansatte
og menighedsråd

TTO

Anne Grete, Eva og Maj-Brit står for arrangementet. TTO

Hvem står for det praktiske?
6. Godkendelse af vedtægt Vedtægten blev godkendt.
for sognehuset

JØS

Bilag vedlagt
7. Godkendelse af
ansættelse af
gravermedhjælper

Ansættelsen godkendes.

AGH
TTO

8. Retningslinjer for gaver
fra menighedsrådet

Retningslinjer for gaver drøftes. Anne Grete tager sig AGH
af gaver til personalet.

9. Langfredag i Kornerup
Skal tidspunktet ændres til
eftermiddag/aften?

Langfredag er i år kl. 16 i Kornerup Kirke.

HBA

Mandeklubben skal være for enlige mænd, der har
mistet deres ægtefælle, og som kan have behov for
Opstart af mandeklub
at møde nogen, der er i samme livssituation. Der er
Henriette orienterer på mødet tale om en social gruppe og ikke en sorggruppe.
om de diagonale
betragtninger bag
Det besluttes, at der etableres en mandeklub i
mandeklubben
Herslev, Gevninge og Kornerup Pastorat i
samarbejde med Herslev Menighedsråd med
Henning Maigaard som tovholder.
10. Indførelse af sognetræ i Der indføres et ”sognetræ” i hver kirke i form af en
HBA
kirkerne
troldegren, hvorpå der hænges små ornamenter som
markerer dåb, konfirmation, vielse og bisættelser/
begravelser. Der skrives ikke navn på ornamentet.
11. Orientering ved
formanden

-

TTO

12. Orientering ved
præsten

Hellig 3 Konger i Kornerup var en succes udendørs. HBA
Roskilde Stifts 1000 års jubilæum fejres i Gevninge
Kirke den 30. januar. Der er konfirmandgudstjeneste
i Herslev. Der afholdes en kærlighedsdag for
kommende brudepar for hele provstiet i Kr. Hyllinge
Kirke den 19. marts.

13. Orientering ved
kontaktperson

Alle ledige stillinger er besat og der er håb for, at det AGH
fremover er mere stabilt.

14. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

-

TBH

15. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Gevninge: indvendige reparationer kan udføres i
februar og marts. Kirken til kalkes udvendig til
foråret.

JØS
CBP

ti

Kornerup: den indvendige kalkning af kirken
påbegyndes i slutningen af oktober.
Der indhentes tilbud på at få malet tårnet på kirken.
•

Ak vitetsudvalg

Trine T og Johannes står for fastelavn i Kornerup
den 27. februar.

EAA

•

Præstegårdsudvalg

De udvendige arbejder ved det nye sognehus er i
gang. Der afventes ibrugtagningstilladelse til
sognehuset.

JØS

16. Eventuelt

Trine graver overtager vedligeholdelsen af
hjemmesiden

Alle

