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Menighedsrådsmøde: torsdag den 19. august 2021 kl. 16:30 i 
konfirmandstuen 
 
Afbud fra:  
Til stede: Karen, Christin, Frank, Asger, Birgit, Ebba, Stefan, Grith, Ulla, 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 Yderligere punkter – sættes under evt.: 
Kunst og kirker, opslag i dueslag, 
samarbejdsaftale til brug på 
budgetsamråd. 

Pkt.
2 

EFTERRETNINGSSAGER:  

2a Nyt fra præster, herunder om vikar 
for Katja 

Velkommen til Ebba       Konfirmationer 

i Havrebjerg 2022 - der er bestilt bøger 
til næste års konfirmander. 

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

Restriktionerne er ophævet ved 
kirkelige handlinger- men husk stadig 
håndsprit.  

2c Valg til provstiudvalg 31. august – 
prints til ophængning medbringes 

Afholdes i Sørby-hallen. Vil være godt, 
hvis MR kan deltage. 

Pkt.
3 

BESLUTNINGSSAGER:  

3a Opfølgning provstesyn, 
præstegårdskonsulent mv. 
Ekstranøgler færdige? 
Frank har kontaktet Uffe og Kopp 
om tilbud på tag ved tårnmur. 
Frank har kontaktet VVS’er mhp 
gennemgang af varmeapparater 
og haner. 

Gennemgang af 
præstegårdskonsulentens rapport, som 
bekræfter, at den nuværende 
tjenestebolig er uhensigtsmæssig. MR 
beslutter, at vi fortsat gerne vil have en 
tjenestebolig i Havrebjerg, så 
spørgsmålet er, hvilken løsning, der 
skal vælges ift. fremtidig tjenestebolig. 
Diskussion af forskellige løsninger – vi 
vil gerne have vejledning fra provstiet 
om den videre fremgangsmåde. Line 
kontakter. 
 
Følg op på nøgler til skab i kirken – 
Christin følger op. 
 
Vi har fået tilbud fra Kopp om kalkning 
af mur samt tag ved tårnmur indenfor 
budgettet. MR godkender - Frank går 
videre med dette. 
 
Arbejdet med varmeapparater og haner 
er udført. Der er købt ny tørretumbler til 
præstebolig. 
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NB: Der skal olieres vinduer inden 
vinter – Karen følger op. 

3b Godkendelse af 
kvartalsregnskab/halvårsregnskab  

Kvartalsrapport fremlagt og godkendt. 

3c Beslutning/opfølgning fra sidste 
møde om henvendelse fra 
Slagelse Kirkegårde vedr. 
sløjfning af gravsteder. 

Karen forsøger at kontakte Bent for en 
rundtur på kirkegården – dato bliver 
kommunikeret ud til MR per mail. De, 
der kan deltage, deltager. 

3d Stillingsopslag ansættelse af ny 
graver/kirketjener (udkast 
vedhæftet). Slagelse Kirkegårde 
har lavet opmåling af kirkegård 
(vedhæftet) – sendt til 
provstiudvalget 9. aug. 2021. 

Gennemgang af udkast. Kontakt 
Landsforeningen af MR for rådgivning 
om stillingsopslaget – Line følger op. 
MR må gerne kommentere skriftligt til 
Line senest den 1. sep. 2021., hvis der 
er kommentarer mv. 

3e Folder om Havrebjerg Kirke. 
Henrik Steen har hjulpet med 
dette tidligere. Han har fortsat 
skabelonen liggende. Er det en 
skabelon vi ønsker at fortsætte 
med, eller skal der ændres i den? 
Der findes eksemplarer i 
våbenhuset – men hvor er resten? 

Folderen blev kun trykt i få 
eksemplarer, så det er ikke sikkert, der 
er flere end de, der ligger i våbenhuset. 
Folderen er god nok for nu. MR kan 
eventuelt tage spørgsmålet om nye 
foldere op igen senere.  

3f Forslag om, at Havrebjerg Kirke 
får egen hjemmeside. Vedhæftet 
er indstilling fra webmaster Henrik 
Steen 

MR positive overfor, at der er en fælles 
hjemmeside for Skt. Peder og 
Havrebjerg Kirker. Der skal stadig 
tydeligt linkes fra havrebjerg.dk til 
havrebjergkirke.dk, så kirkesiderne ikke 
falder helt ud af landsbyens 
hjemmeside. Mht. finansiering vil vi 
gerne have et oplæg om pris fra Henrik 
Steen. Line følger op med Henrik 
Steen.  
 
Det kan være svært at finde de nyeste 
oplysninger om kirken ved simpel 
google-søgning med resultater fra 
havrebjerg.dk – der kommer gamle 
uopdaterede oplysninger frem – spørg 
Henrik Steen om et bud på løsning – 
Line følger op.  

3g Menighedsmøde i efteråret (dato 
(slut okt./nov.), emne, sted) 
 

Tema:  
- Ønsker/forslag til aktiviteter i 

kirken,  
- Forslag til indretning/planlægning 

af kirkegård efter sløjfning af 
grave 

- Orientering om MR’s arbejde. 
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Afholdes i Konfirmandstuen tirsdag den 
2. november 2021 kl. 19:00. 
Annoncering mv. aftales på september-
møde. 

 Samarbejdsaftale til godkendelse 
til budgetsamråd.  

MR godkender samarbejdsaftalen. 

 EVENTUELT  
4a Møde i Folkekirkens Mission Der er inviteret til foredrag og 

støttearrangement i Bisserup 
missionshus den 22. august kl. 15. Se 
mere på provstiets hjemmeside. 

4b Budgetsamråd 25. august 2021 
(Asger, Birgit og Line deltager) 

Orientering 

4c Kurser i efteråret – mail er sendt 
ud til MR den 2. august 2021 

Kurset bliver til noget uanset antal 
tilmeldinger. Der deltager to herfra 

4d Forskelligt tilsendt materiale – 
lægges i konfirmandstuen 

Orientering 

 Henvendelse fra Gospel D’light 
om arrangement i 2022 

Aftales, at vi melder tilbage til dem, at vi 
gerne vil booke dem i første kvartal 
næste år. Line følger op. 

4e Kunst og kirker Valgmenighedskiren deltager. 

4f Opslag i dueslag over 
gudstjenester – hvem gør det 
under Katjas orlov 

Ebba følger op på det. 

4g Diakoni-konference Arrangement ”Fælles om det sociale 
ansvar” den 24. august 2021 er flyttet 
fra Korsør til Hotel Vilcon Slagelse. De 
tilmeldte har muligvis ikke fået besked 
om dette. Ulla tjekker dette. 

4h Alba (messehagel) Der skal være en messeskjorte til 
rådighed, som Stefan kan passe – 
afprøv om det der findes i forvejen kan 
tilpasses, ellers indkøber vi et nyt sæt. 

 Mødet slut kl.  18:40 
Forplejning:  Kaffe og øvrige drikkevarer. 
Næste menighedsrådsmøde: Torsdag den 30. sep. 16:30 (rykket fra 16. september 
2021, da kun få kunne deltage. 
 
Underskrifter:  
 
Referatet er sendt ud til MR efter mødet for godkendelse og underskrevet af 
formanden. 

 


