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 Menighedsrådsmøde: torsdag den 6. maj 2021 kl. 16:30    
 

Afbud fra: Grith 
Til stede: Frank, Christin, Karen, Asger, Katja, Stefan, Ulla, 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 Punkt med godkendelse af 
kvartalsrapport for 1. kvartal mangler – 
det sættes på under beslutningssager. 

Pkt.
2 

EFTERRETNINGSSAGER:  

2a Nyt fra præster Palle er fortsat tilknyttet sygehuset. Han 
har sidste gudstjeneste den 25. juli i 
Sct. Peder kirke. Han har været god og 
vellidt. 
Der er en konfirmation med otte 
konfirmander den 20. juni 2021 i 
Havrebjerg.  
Katja skal ikke til Afghanistan alligevel i 
denne omgang. Stefan takker for god 
velkomst. 

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

Nye retningslinjer. Der må p.t. være 40 
personer til Gudstjeneste i Havrebjerg – 
2 m. imellem, når der synges - 1 m. når 
der ikke synges. Ved kirkelige 
handlinger, hvor der mange fra samme 
familie, og hvor folk kan sidde tæt 
sammen, kan der muligvis være flere. 
Vi må gerne holde møder i 
konfirmandstuen nu, så det gør vi fra 
næste møde. Vi må gerne have 
kirkekaffe nu. Vi starter derfor 16. maj 
2021. Leif får besked om dette fra 
Christin.  

2c Orientering om ny 
bygningssagkyndig, provstesyn 
m.v. 

God ny byggesagkyndig. Han har stor 
erfaring med kirker.Vi afventer protokol 
fra provstiet omkring, hvad der skal 
laves.  
 
Præstegårdskonsulent er inviteret til at 
se på præstebolig og kan komme med 
forslag til løsning af pladsproblemer. 
Drøftelse af forskellige midlertidige 
løsninger. 
Drøftelse af hvilke punkter, der skal på 
budgettet – de kommer på til juni 
mødet. 
Varmekonsulent skal kontaktes i forhold 
til omlægning af varmekilder.Christin 
kontakter. 
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2d Orientering om øget samarbejde 
mellem Sct. Peder og Havrebjerg 
vedr. kirkesangere  

MR ønsker øget samarbejde om 
kirkesangerne.   

Pkt.
3 

BESLUTNINGSSAGER:  

3a Beslutning vedr. graverfunktion.  Diskussion af forskellige muligheder ift. 
stilling; rengøring, kirketjener, graver 
eller alle funktioner samlet.  
Afstemning: Flertal for at samle 
funktionerne i én stilling/person.  
Administrationen ligger fortsat hos 
Slagelse Kirkegårde.  
 
Line udarbejder stillingsopslag. 
 

3b Godkendelse af regnskab for 1. 
kvartal 

Kvartalsregnskab gennemgået og 
godkendt. 

3c Videre drøftelse af budget 2022, 
herunder eventuelle ansøgninger 
til provstiudvalget. Birgit 
forbereder udkast til driftsbudget 
forud for mødet. 

Gennemgang af foreløbigt driftsbudget. 
Endelig drøftelse ved MR-møde 10. juni 
2021. Drøftelse af ansøgning til 
provstiet vedr. ekstraudgift ifm funktion 
omkring graver/kirketjener – Asger og 
Birgit går videre med dette. 

3d Henvendelse fra Slagelse 
Kirkegårde vedr. sløjfning af 
gravsteder. Vedlagt dok med 
henvendelse 

Det kræver en nærmere undersøgelse 
– vi undersøger og det skal ses i 
sammenhæng med en kirkegårdsplan. 

3e Gudstjenestens liturgi og 
gudstjenesternes placering 
(tidspunkt) 

Flertal for, at liturgien forbliver som den 
er nu. 

3f Brug af druesaft/vin ved nadveren MR beslutter at der både skal tilbydes 
druesaft og vin til nadver. Der skal 
muligvis købes et ekstra altersæt. 
Første gang den 16. maj 2021. Ulla 
laver skriv til Havrebjerg.dk  

 EVENTUELT  
4a Informationsmateriale fra 

Kirkefondet til nye menighedsråd. 
Medbringes til mødet. 

Materiale fremlagt på mødet. 

4b Folkekirkens Mission – orientering 
ved Ulla. Møde 20. maj i 
Antvorskov Kirke. Vedlagt 
invitation 

Ulla orienterer om mødet. Årsmøde og 
generalforsamling. Asger deltager. 

 Oplæsning af referat Løbende. Sendes ud med mail for 
godkendelse 

 Driftsforeninger og Kunst & Kirke. Orientering fra Ulla. Næste møde 7. juni 
i Sorø. Der står mere på provstiets 
hjemmeside. 
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Kunst & Kirke næste møde 25. maj 
2021. Løber af stablen i 12. – 14. 
november 2021. Vi overvejer 
repræsentant.  

 Mødet slut kl. 19:25  
Forplejning:  Kaffe og øvrige drikkevarer. 
Næste menighedsrådsmøde: Torsdag den 10. juni 2021 kl. 15:00  
 
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. 
 

 


