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 Menighedsrådsmøde: torsdag den 15. april 2021 kl. 16:30    
 

Afbud fra: Katja 
Til stede: Grith, Asger, Christin, Frank, Palle, Karen, Ulla (teams), Birgit, Line 

Pkt.   
1 

D A G S O R D E N  R E F E R A T / B E S L U T N I N G 

1a Bemærkninger til dagsorden Ingen 
Pkt.

2 
EFTERRETNINGSSAGER:  

2a Ny konstituering af Sct. Peder MR Orientering fra Ulla om ny konstituering 
i Sct. Peder MR. Det får ingen 
betydning som sådan for vores 
samarbejde. 

2b Nyt fra præster Konfirmationer den 25. april og 20. juni: 
Der kan være begrænsning på antal af 
kirkegængere ved konfirmationerne, det 
er først muligt at sige, om der er plads 
til almindelige kirkegængere udover 
familie, når vi er tæt på dato. Det vil 
være hensigtsmæssigt med en frivillig 
fra MR i våbenhuset under selve 
konfirmationen. Katja har begge 
konfirmationer. 
 
Ulla har haft walk and talk efter 
Gudstjeneste i Havrebjerg – det var 
koldt og måske derfor var tilslutningen 
ikke vældig. 
 
Der har været drop in dåb i Sct. Peders 
Kirke – det var en god oplevelse, men 
dog næppe noget, der er realistisk i 
Havrebjerg. 
 
Biskoppens indstilling er, at man mindst 
skal have nadver en gang om 
måneden. Hvis MR synes der går for 
lang tid imellem, så gør gerne 
præsterne opmærksom på det.   

2c Covid-19 status ift. kirkelige 
handlinger, MR-møder, kurser, 
kirkekaffe m.v. 

Vi bliver orienteret løbende, når der 
sker ændringer.  

2d Opfølgning på drøftelse af 
graverfunktion/kirketjener 

Tilbud fra Slagelse Kirkegårde som vi 
skal tage stilling til. Vi tager beslutning 
på næste møde, når vi har læst 
materialet mere grundigt. Line 
rundsender en oversigt over hidtidige 
tidsforbrug og opgaver ud fra 
nuværende kontrakt. 
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Pkt.
3 

BESLUTNINGSSAGER:  

3a Ny bygningssagkyndig – er der 
noget nyt? 

Christin har talt med ham, der er i gang 
med at restaurere Sorø Klosterkirke 
Mogens Moritzen. Han vil gerne ud at 
se kirken m.v. Frank og Christin viser 
ham rundt. MR beslutter at indhente 
tilbud fra ham. Christin kontakter ham. 

3b Ansættelse af vikar for Katja. 
Beslutning om ny 
ansættelsesrunde eller udpegning 
af vikar. 

MR tilslutter sig udpegning af vikar i 
stedet for ny ansættelsesrunde. 

3c Indsættelse af ny præst 2. maj 
2021 kl. 10 i Havrebjerg Kirke. 
Planlægning. (Vedhæftet artikel 
fra KD til inspiration) 

Spørgsmålet er, hvor mange vi må 
mødes, hvilket har indflydelse på 
formen af efterfølgende reception, 
annoncering mv. Forsamlingshuset er 
under alle omstændigheder booket – 
alternativt kan man stå udenfor efter 
Gudstjenesten og byde på kaffe, kage 
og drikkevarer. MR-formand eller 
næstformand siger et par ord. Vi kan 
spørge Sogneforeningen, om de også 
vil byde den nye præst velkommen. 
Frank kontakter dem.  
 
Af hensyn til usikkerhed om 
restriktioner/forsamlingsloft skal 
indsættelsen først annonceres en uge 
før på havrebjerg.dk og facebook, vores 
opslagstavler, evt. pressemeddelelse 
eller annonce (koster penge), eller ved 
kontakt til Uge Nyt eller Sjællandske. Vi 
må kun være 26 besøgende i kirken.  
 
Det besluttes, at vi vælger én af de to 
foreslåede former for velkomst af 
Stefan, når vi er tæt på dagen og 
kender restriktionerne. 
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  Ønsker til budget 2022. 
Indledende drøftelser. 

Birgit introducerer driftsramme og hvad 
den dækker over. Budgettet skal være 
afleveret senest den 15. juni, derfor skal 
det på som punkt den 20. maj. MR-
mødet for juni rykkes til torsdag den 
10. juni til godkendelse af budget. Birgit 
skal have forslag til budget senest den 
31. maj. Vi skal tage stilling til ting 
udover det helt almindelige som 
automatisk bliver ført over; aktiviteter, 
reparationer, graverhjælp, leje af 
forsamlingshus mv. Husk at gøre plads 
til begrundelser for ønskerne. 
 
Rapporten fra provstesyn skal sendes 
til Birgit af hensyn til budgetdelene. 

 EVENTUELT  
4a Indledende budgetsamråd 28. 

april kl. 17:15 
Orientering af MR 

4b Klimarapport fra Favrskov provsti 
til inspiration for fremtidige 
drøftelser om grønne tiltag 
(vedhæftet indkaldelse til møde) 

Sendt ud til inspiration til fremtidige 
drøftelser. F.eks. skal gasfyret snart 
skiftes i præsteboligen, vi har tidligere 
talt om oliefyr i kirken. Der er kommet 
tilbud fra Stillinge El ift. en grønnere 
løsning med lamperne foran kirken. 
Hvis samtidige pærer skal skiftes, er 
udgiften ca. 9600 kr. Vi skal undersøge, 
om der er budget til det. For at være 
sikre på midler, er det en god idé at 
vente med beslutning om dette til 
efteråret og tredje kvartal.  

4c Punkt fremkommet på mødet Det plejer at stå i glasrammen foran 
kirken, hvem der er graver, kontaktinfo 
osv. - det er pillet ned. Der skal noget 
nyt op, så folk kan se, hvem de skal 
kontakte. Christin spørger Leif om han 
har nøglen og hvorfor oplysningerne 
ikke mere fremgår. 

4d Punkt fremkommet på mødet Dennis har indkøbt post-it, kuglepenne, 
brevbakker til nodepapir mv. til at lægge 
ved orglet. Dennis er i samarbejde med 
Susan ved at lave en ny vikarseddel.  

4e Punkt fremkommet på mødet Frank foreslår et ark med alle vores 
kontaktoplysninger i de to MR 
(Havrebjerg og Sct. Peder) med 
billeder. Vi overvejer forslaget.  

 Oplæsning af referat Løbende 
 Mødet slut kl.  18:25 

Forplejning: Kage, kaffe m.v.  
Næste menighedsrådsmøde: Torsdag den 20. maj kl. 16:30  
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Underskrifter: 
 
Pga. Covid-19 restriktioner er MR-mødet afholdt i forsamlingshuset uden adgang til 
printer. Referatet er derfor efter mødet fremsendt til de deltagende for godkendelse 
og efterfølgende underskrevet af formanden. 
 

 


