Slangerup Sogns Menighedsråd Referat og dagsorden til ordinært menighedsrådsmøde
Dato og tid: Tirsdag den 24. januar 2012 kl. 18.30
Sted:

Sognehuset, Strandstræde 4, 3550 Slangerup

Referat og dagsorden for ordinært
menighedsrådsmøde tirsdag den 24. januar
2012 kl. 18.30
i Sognehuset Strandstræde 4, Slangerup
Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd til ordinært møde på
ovennævnte sted og anførte tidspunkt, men med en noget unormal dagsorden.
Hovedfokus på dette møde vil være en visionsdebat, og derfor starter vi ½ time tidligere
end normalt.
Efter visionsdebatten holdes en halv times pause, hvor der serveres noget smørrebrød
til medlemmerne.
Afbud til dette møde kan foregå ved telefonisk henvendelse til kirkekontoret, tlf. 4733
5187, eller ved e-post til niels@slangerupkirke.net
Deltagere i dette åbne møde
Navn

Initialer

Tilstede

Jørgen Steen Andersen

JSA

X

Knud Henry Andersen

KHA

X

Tom J. Christiansen

TJC

Søren Winckler Hansen

SWH

X

Niels Jensen

NJ

X

Pia Lindberg

PL

Klaus Meisner, sognepræst

KGM

Stig Colbjørn Nielsen

SCN

Norma Lønsmann Nielsen

NLN

X

HP

X

NHR

X

Henrik Pedersen
Niels Helge Rønkjær, personalerepræsentant
Jørgen Peter Sørensen

JPS

Caja Emilie Winterø, sognepræst

CW

Afbud

Kom kl.

Gik kl.

X
X

X
X

Gæst 1:
Gæst 2:
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Slangerup Sogns Menighedsråd Referat og dagsorden til ordinært menighedsrådsmøde
Dato og tid: Tirsdag den 24. januar 2012 kl. 18.30
Sted:

Sognehuset, Strandstræde 4, 3550 Slangerup

Dagsordenspunkt

Bemærkninger til dagsorden og referat

1. Velkomst

Formanden byder velkommen til dette noget unormale ordinære møde i Slangerup Sogns Menighedsråd. Mødet er
unormalt at to grunde: For det første besluttede vi i efteråret, at der på dette møde skulle være fokus på visionerne
for det kirkelige arbejde i Slangerup Sogn og dermed også
for menighedsrådsarbejdet i Slangerup Sogn. De første
halvanden time vil blive helliget denne debat. For det andet
er det første ordinære menighedsrådsmøde under eget tag i
mere end fem år.

1.1 Fællessang

Formanden foreslår, at vi synger ”I sne står urt og busk i
skjul” af B.S. Ingemann med melodi af J.P.E. Hartmann.

I sne står urt og busk i
skjul,
det er så koldt derude,
dog synger der en lille
fugl
på kvist ved frosne rude.

Giv tid! giv tid! - den nynner
glad
og ryster de små vinger, giv tid! og hver en kvist får
blad,
giv tid! - hver blomst
udspringer.

Giv tid! og livets træ bli'r
grønt,
må frosten det end kue,
giv tid! og hvad du drømte
skønt,
du skal i sandhed skue.
Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer,
giv tid, og bi på herrens
stund,
- hans skønhedsrige kommer.

1.2 Valg af dirigent

Da Klaus Meisner har tilbudt at lede visionsdebatten, så foreslår formanden, at Klaus også er ordstyrer for resten af
mødet.
KGM valgt til ordstyrer

1.3 Referat fra oktober
mødet

Eventuelle bemærkninger til referat fra mødet i november
måned. Referat vedhæftet som bilag 1.3a (kun elektronisk).

2. Vision og Mission
2.1 Visioner for Slangerup Hvad er for dig det mest værdifulde ved det kirkelige arKirke og menighedsrådets bejde? Hvad synes du, skal være kendetegnende og bærenarbejde
de for det kirkelige liv i Slangerup i fremtiden?
Fra tid til anden - og senest i forbindelse med det seneste
møde - har menighedsrådet efterlyst en grundlæggende
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Slangerup Sogns Menighedsråd Referat og dagsorden til ordinært menighedsrådsmøde
Dato og tid: Tirsdag den 24. januar 2012 kl. 18.30
Sted:

Sognehuset, Strandstræde 4, 3550 Slangerup

Dagsordenspunkt

Bemærkninger til dagsorden og referat
drøftelse af visioner for rådets arbejde. Og selvom der kun
er et lille år tilbage af indeværende rådsperiode, kan der
være god grund til i fællesskab at overveje, hvad vi egentlig
vil med vores kirke. Hvilke forventninger har vi til kirken og
til det fortsatte arbejde i menighedsrådet? Er der idéer, vi
burde forfølge - men som vi endnu ikke har fået taget hul
på? Kan vi gøre mere for at engagere andre i det kirkelige
fællesskab? Hvordan bevarer vi dynamikken og engagementet i menighedsrådet? Nu tager vi hul på debatten.
Indledning v/Klaus, gruppedrøftelser, opsamling i plenum og
overvejelse af, hvordan vi arbejder videre med de idéer, der
er fremkommet. Varighed 90 minutter.
Grundet flere afbud blev planlagt gruppearbejde aflyst. KGM
startede med at refere til værdibaseret ledelse i folkekirken,
som er tilgængelig på internettet, gennemgik derefter de
første paragraffer i Lov om Menighedsråd, hvori grundlaget
for vor virke står. Derefter diskuterede vi forandringer, som
ledte til en diskussion af hvem vi er kirke for. Vi diskuterede
også betænkingen om provstier og provster – uden dog at
have læst den.
Vision – hvil vil vi skabe sammen i fremtiden. Mission – at
forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser. Værdigrundlag – hvordan opfylder vi missionen. Traditionerne holder os sammen: Kyndelmisse, Friluftgudstjeneste. JSA
nævnte juniorklub. Huset: Mission, eksistensgrundlag, værdier, mål, handling, vision (øverst!).
Hvad er det grundlæggende værdifulde ved det kirkelige liv
og arbejde? Hvad er kendetegnende for det kirkelige liv i
Slangerup i fremtiden? Er der konkrete opgaver der trænger
til at blive gjort noget ved?
Skal målet være at fylde kirken? Skal de være mere festlig
eller hverdagsagtigt? Hvad er vejen til kirken? Hvad er kirken?

3. Økonomisager
3.1 Orientering om indkøb Kirketjeneren indkøber bestik og service til 60 personer til
af bestik og service til brug i forbindelse med lokalet i kælderen. Der indhentes
mødelokale i kælderen
dels et tilbud fra en lokal forretning og dels et tilbud fra en
større møbel forretningskæde. Såfremt prisforskellen ikke er
overvældende vælges det lokale tilbud med henblik på at
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Sognehuset, Strandstræde 4, 3550 Slangerup

Dagsordenspunkt

Bemærkninger til dagsorden og referat
spare arbejdstid i forbindelse med dette og fremtidige suplerende indkøb.
NJ meddelte at lokalt indkøb viser sig ifølge kirketjenerens
opgørelse, at ville blive væsentligt dyrere.
Det er ikke muligt at leje lokalet i kælderen i tre dage. Det
er besluttet på menighedsrådsmøde i november, udlejning
er begrænset til 4-5 timer.

4. Sognesager
4.1 Antal af valgte med- I bekendtgørelse af lov om menighedsråd står: ”Stk. 3. Anlemmer i menighedsrådet tallet af valgte medlemmer fastsættes af menighedsrådet
ved kommende valg
efter antallet af folkekirkemedlemmer i menighedsrådskredsen pr. 1. januar i valgåret som opgjort af Danmarks Statistik. Antallet udgør fem for det første tusinde og
yderligere et medlem for hvert påbegyndt tusinde, dog ikke
over femten i alt.”
I Slangerup Sogn er der ifølge den seneste statistik på
sogn.dk 6.248 folkekirkemedlemmer. Det betyder, at menighedsrådet i Slangerup Sogn skal bestå af mellem 5 og 11
valgte medlemmer. Menighedsrådet skal fastsætte antallet
af valgte medlemmer ved det kommende menighedsrådsvalg.
MR besluttede, at der skal være 10 valgte medlemmer i det kommende menighedsrådsvalgperiode.
4.2 Udsmykning af vægge Fri diskussion af idéer til udsmykning af de hvide vægge i
mv i vort nye sognehus
vort nye sognehus.
KGM nævnte, at inventarudvalget også havde tænkt sig at
lave et forslag til udsmykning.
JSA argumenterede for, opsætning af de farverige reproduktioner vi har bliver sat op i venterummet.
HP foreslog, at lokale kunstnere fik lov til udstille i nogle af
lokalerne.
Det nedsættes et udsmykningsudvalg, som tager sig af
udsmykning af hall, mødelokale i kælderen, og gangarealer.
Udvalget består af CW, KHA og en personalerepræsentant.
KGM omtalte et projekt fra Skoletjenesten om 10 plancer,
som kan udstilles i sognehuset næste jul.
5. Meddelelser
5.1

Indkaldelse til statusmøde i Frederikssund Provsti
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Dato og tid: Tirsdag den 24. januar 2012 kl. 18.30
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Sognehuset, Strandstræde 4, 3550 Slangerup

Dagsordenspunkt
Formand/Næstformand

Bemærkninger til dagsorden og referat
Frederikssund Provsti indkalder til statusmøde om nye og
igangværende opgaver den 7. februar i Stenløse Sognegård, se bilag 5.1a (kun elektronisk). Da hverken formand
eller næstformand har mulighed for at deltage, og dagsorden tyder på et stort fokus på økonomi, så vil regnskabsføreren repræsenterer Slangerup Sogns Menighedsråd.
Rapport fra Nationalmuseet fra udgravning til ny varmeledning fra Strandstræde 4 til kirken
Nationalmuseet har tilsendt os kopi af rapport over deres
observationer i forbindelse med udgravning til varmeledning fra Strandstræde 4 til kirken. Der blev under gravearbejdet observeret enkelte knoglerester af nyere dato (ikke
middelalderlige).
Inspiration til frilufts- og høstgudstjenester
Grønkirke.dk afholder lørdag den 4. februar inspirationsdag
til bedre og anderledes frilufts- og høstgudstjenester. Det
foregår på Sct. Jørgensbjerg Sognegård i Roskilde. Tilmeldingsfrist er den 20. januar, jævnfør bilag 5.1b (kun
elektronisk).
Projekt om lokal kirkeudvikling
Kirkefondet starter et projekt om lokalkirkeudvikling, se bilag 5.1c (kun elektronisk). Ansøgninger skal være indsendt
den 16. marts 2012, og projektstart umiddelbart derefter.
Telefon og Internet i det nye sognehus
TDC har senest meddelt, at de vil installerer vor TDC IP Telefoni Scale løsning den 31. januar 2012. Det den 4 eller 5
dato de har udmeldt. Grundet manglende adgangskode til
den router, som TDC har installeret til internet i bygningen,
skal konfigurationen af access punkter i huset ændres.
I denne forbindelse kan de oplyses, at NJ er i gang med at
udarbejde et notat om forløbet med dokumentation i form
af e-mail og ordrebekræftelser.
Overtagelse af ejendommen Kannikestræde 1
Alle låse i udvendige døre og døre mellem rum i ejendommen vil blive omlagt til en ny nøgle i denne uge med henblik på, at de nye ejere kan begynde at flytte ind den sidste
weekend i januar.
Der udestår stadig flytning af afstøbninger af relieffer, som
tidligere hank over våbenhusdøren samt to gamle bænke
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Bemærkninger til dagsorden og referat
fundet på loftet sidste fredag og det gamle kordegns skrivebord. I forbindelse med indflytningen aflæses el-, gas- og
vandmålere.

5.2 Kirkeværge

Ingen meddelelser.

5.3 Kontaktperson
Udsmykningsudvalget ser på mulig solafskærmning til bl.a.
kordegne kontoret.
6. Meddelelser fra
sognets præster
6.1 Fra Caja Winterø

Skal hverdagskirkesanger stillingen slås op igen?
På næste MR-møde diskuteres den fremtidige situation omkring honorarlønnede hverdagskirkesangere.

6.2 Fra Klaus Meisner

Intet

7. Igangværende
aktiviteter
6.1 Kirke- og
kirkegårdsudvalget

Ingen meddelelser. Der har været holdt møde den tirsdag
den 10. januar kl. 19.00. Orientering på næste MR-møde.

6.2 Aktivitetsudvalget

Der har været holdt møde den torsdag den 12. januar kl.
10.00. Orientering på næste MR-møde.

6.3 Skoletjenesten

Intet

6.4 Menighedsplejen

Ingen meddelelser. Præsterne uddelte julekurve før jul.
Møde den 1. marts 2012.

6.5
Kommunikationsudvalg

Intet

8. Næste møder
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Dagsordenspunkt

Bemærkninger til dagsorden og referat

8.1 Menighedsråd

Onsdag den 22. februar kl. 19.00 i sognehuset. Der holdes
forretningsudvalgsmøde onsdag den 8. februar 2011 kl.
20.00 samme sted.

8.2 Kirke- og
kirkegårdsudvalg

Onsdag den 8. februar 2011 kl. 19.00 i sognehuset.

8.3 Aktivitetsudvalg

Den 26. april kl. 10.30 i sognehuset.

8.4.Kommunikationsudval Den 14. februar kl. 9.30 i sognehuset.
g
9. Eventuelt

Alene til udveksling af idéer m.v. - ingen beslutninger!

9.1 Mødelokale

Med venlig hilsen
Niels Jensen
Formand for Slangerup Sogns Menighedsråd
Elektronisk kopi: Frederikssund Provsti, Regnskabsføreren.
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Godkendelse af referat af offentligt menighedsrådsmøde

Jørgen Steen Andersen

Knud Henry Andersen

Tom J. Christiansen

Søren Winckler Hansen

Niels Jensen

Pia Lindberg

Klaus Georg Meisner

Stig Colbjørn Nielsen

Norma Lønsmann Nielsen

Henrik Pedersen

Niels Helge Rønkjær

Jørgen Peter Sørensen

Caja Winterø

Underskrift ovenover det trykte navn!
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