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 Menighedsrådsmøde: onsdag den 17. februar 2021 kl. 16:00      
 

Afbud fra: Katja, Christin 
Til stede: Ulla, Grith, Frank, Karen, Asger, 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 Der kommer et provstesyn, som er lagt 
til tirsdag 4. maj kl. 10 – 12:30. (holdes 
hvert 4. år.) Kirke/kirkegård/præstebolig 
– minimum deltagelse af kirkeværge, 
præst, MR bygningssagkyndig og 
provstiets bygningssagkyndig. 

Pkt.
2 

EFTERRETNINGSSAGER:  

2a Møderække for MR resten af året. 
Helst ikke onsdage 

Det foreslås den tredje torsdag i hver 
måned. Næste møde er den 18. marts 
2021. Kl. 16:30. Vi finder ud af sted – 
muligvis forsamlingshuset, hvis vi 
stadig ikke kan mødes i 
konfirmandstuen. Årsregnskab er bl.a. 
på dagsorden for marts måneds møde. 
Der er tillige et forenings-fællesmøde i 
marts, hvis restriktionerne tillader det. 
Forsamlingshuset indkalder i så fald.   

2b Nyt fra præster Konfirmander i 2021 til har fået tilbudt 
ny konfirmationsdag som alternativ til 
den oprindelige slut april – nu tilbudt 20. 
juni.  
Ulla tilbyder ”Gå tur med en præst” i 
Sct. Peder sogn –det er en god idé at 
tilbyde i Havrebjerg også. 

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

Gudstjenesterne fungerer udmærket – 
mindre fremmøde i Havrebjerg, end der 
plejer, men pænt fremmøde til 
fastelavnsgudstjeneste. Kirkekaffe 
fortsat udskudt.  

2d Status på nøgleudskiftning. Har 
alle relevante 
medarbejdere/vikarer fået nøgler 
eller har adgang til nøgler? 

Katja skaffer ekstranøgler til vikarer. 
 

2e Olie er fyldt på tanken ved kirken 
den 9. februar 2021. Fløjten skal 
udskiftes. 

Frank monterer ny fløjte. På næste MR-
møde kan man drøfte automatisk 
påfyldning. Der er ikke trukket gas til 
kirken, ifm. skifte til gas i tjenestebolig, 
da det er dyrt. Man kan undersøge 
alternative mere bæredygtige 
muligheder efter provstesynet den 4. 
maj.  

Pkt.
3 

BESLUTNINGSSAGER:  



Havrebjerg Menighedsråd.                                               11. februar 2021                   
                                                                                          Formandens initialer: LBO 

3a Drøftelse af præstebolig, 
kontorforhold samt arbejdsforhold 
i Havrebjerg. Punktet fremsættes 
af Katja, som suppleres af Ulla. 

Drøftelse af forskellige muligheder og 
løsninger ift. at optimere både arbejds- 
og boligforhold. Der er som 
udgangspunkt ønske om at beholde 
præsteboligen i Havrebjerg men 
åbenhed for at undersøge, om en 
sognegård i den nuværende 
tjenestebolig kan være en god 
mulighed for at udvikle aktiviteter lokalt. 
Fordele ift. at flytte tjenestebolig til 
Slagelse vil evt. være, at Havrebjerg 
menighed vil have større adgang til alle 
præsterne, da flere præster vil få 
adgang til at anvende kontoret i 
Havrebjerg. Ulempen er, at 
menigheden i Havrebjerg kan føle, at 
de mister adgang til en præst pga. 
manglende bolig i lokalområdet. Der 
overvejes videre, og vi tager det op 
igen ved førstkommende møde den 18. 
marts. Uanset, er der provstesyn af 
bl.a. tjenestebolig den 4. maj, da der er 
forhold ved denne, der er kritisable. 

 Økonomi ift. ringmur og øvrig 
vedligeholdelse. Hvad kan vi, 
hvad er nødvendigt og hvad vil vi? 
Der er anført en række straks-ting, 
der bør laves ifm. sidste syn. (Der 
er årsregnskab på dagsordenen i 
marts, så evt. skal punktet rykkes 
til dér, for at tage økonomien 
samlet) 

Frank har undersøgt de anførte ting 
som beskrevet ved sidste syn, og 
vurderingen er, at man godt kan 
udskyde igangsættelse. De allerede 
anførte punkter bliver gennemgået ved 
provstesynet den 4. maj.  

3b Ny bygningssagkyndig – er der 
noget nyt? 

Vi aftalte ved sidste møde at 
undersøge, hvem de bruger i Kirke 
Stillinge og evt. ved Sorø Klosterkirke. 
Christin går videre med det. 
 

3c Drøftelse af mulighed for 
muslimsk gravplads – information 
om dette er vedhæftet indkaldelse 
til møde. 

Det er svært at få øje på ledigt areal på 
de nuværende arealer. Marker omkring 
kirken er alle dyrkede, og det er 
formentligt ikke en mulighed.  

3d Drøftelse af skrivelse om regler for 
gravsteder. Vedhæftet er 
bekendtgørelse om Folkekirkens 
bygninger og kirkegårde (særligt 
interessant §§ 19-21), Vejledning 
om kirkegårdsvedtægter fra 
Kirkeministeriet, skabelon til 
udformning af vedtægter samt 
eks. på skrivelse om 
vedligeholdelse til omdeling.  

Der eksisterer ingen i forvejen. Line 
spørger Christin, om hun vil være 
primus motor for dette - så kan vi drøfte 
udkastet på et kommende MR-møde.   
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Det foreslås, at der vælges en/to 
personer, der går videre med 
udformningen af en skrivelse, 
såfremt det besluttes, at vi vil lave 
en sådan. 

3e Påske. Evt. samarbejde med 
Sogneforeningen om påske med 
Gudstjeneste og efterfølgende 
påskefrokost eller lignende 
kombinationer også i andre 
sammenhænge. Meget afhænger 
af restriktionerne. 

Afhænger meget af restriktioner. God 
idé med samarbejde mellem 
foreningerne – man kan overveje 
udendørs optog. Punktet udskydes til 
næste møde den 18. marts, hvor vi ved 
mere om restriktioner. 

 EVENTUELT  

4a Kasserer, kontaktperson og 
formand har nu de relevante 
adgange til 
systemer/fortrolighedspostkasse i 
dap. 

Vi har nu adgang.  

4c Vi mangler stadig at få sendt 
video fra kursus ”ny i 
Menighedsrådet” 

Line rykker Landsforeningen for MR for 
videoen. 

4d Vimpel Indkommet punkt under mødet. Vi bør 
købe en vimpel til flagstangen, hvis vi 
ingen har. 

4e Ansættelsessamtaler i 
forsamlingshus 

Opgaver forinden samtaler:  
- Leif skal have besked om opvarmning 
af kirken. (Christin) 
- Vi skal flytte borde og dække op. (vi 
mødes en time før tid) 
- Der skal indkøbes øl/vand/kaffe/te 
(Line) 

 Oplæsning af referat Løbende 
 Mødet slut kl.  18:00 

Forplejning: Frank har sørget for kaffe, vand og fastelavnsboller 
Næste menighedsrådsmøde: 18. marts 2021. 
 
Underskrifter: 

Line Bøgsted, Formand                        
 
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. 
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