Slangerup Menighedsråd Referat af Offentligt Møde
Dato:

Tirsdag den 25. november 2008 kl. 19.00

Sted:

Slangerup Gjæstgivergård, Slangerup

Referat af Offentligt Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 25. november 2008 kl. 19.00
Slangerup Gjæstgivergaard, Slangerup
Deltagere i dette møde
Navn

Initialer

Knud H. Andersen

KHA

Poul Erik Andreasen, suppleant

PEA

Tom J. Christiansen

TJC

Rasmus Dreyer, næstformand

RD

Tilstede

X
X

Niels Jensen, formand

NJ

X

Helle Krabbe, f. aktivitetsudvalget

HK

X

Pia Lindberg,f. kirke- og kirkegårdsudvalget

PL

X

Klaus Meisner, sognepræst

KM

X

Ruth Nielsen, suppleant

RN

Stig Colbjørn Nielsen, tidligere formand

SCN

Niels Helge Rønkjær, personalerepræsentant

NHR

X

Dennis Tobiasen

DT

X

Caja Winterø, sognepræst

CW

X

Gæst 1: Christian Aaling

CA

X

HSY

X

Gæst 2: Helle Sylvest

Kom kl. Gik kl.

X

SWH

Søren Winkler Hansen, kirkeværge

Afbud

X
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Referat af mødets åbne del
Dagsordenspunkt

Meddelelser / Kommentarer / Beslutninger

1. Velkomst og fællessang

Formanden bød velkommen, og meddelte, at en sandwich
ville blive serveret ved starten af det konstituerende møde.
Vi udsatte fællessangen til starten af det konstituerende
møde.

1.1 Valg af dirigent

Dennis Tobiasen valgt til ordstyrer

2. Økonomisager
2.1 Jubilæum

MR godkendte, at formanden går videre med jubilæumsprojektet.

2.2 Løvblæser til Slangerup Kirke- MR godkendte, at løvblæseren indkøbes indenfor dette års
gård
budget.
2.3 Køreplader til Slangerup Kirke- MR godkendte, at kørepladerne indkøbes indenfor dette års
gård
budget.
3. Sager vedr. sognet
3.1 Revideret kirkegårdsvedtægt

MR godkendte den reviderede kirkegårdsvedtægt.

4. Meddelelser
4.1 Meddelelser fra formanden

Nyt kirkeblad på vej
Kordegn, formand og præster har haft et positivt samarbejde
med grafikerne Preben og Bente Juhl om andet nummer af
vort fælles kirkeblad med Jørlunde Sogn. Det nye blad blev
omdelt i weekenden den 15. og 16. november.
Hjemmeside problemer.
I forbindelse med den kommende højtid havde webmasteren
ønsket at ændre udseendet på kirkens hjemmeside, så farven
reflekterede perioden. Dette resulterede i, at hjemmesiden
var mere eller mindre nede fra omkring frokosttid tirsdag
den 21. oktober til omkring aftenstid torsdag den 23. oktober. Ved brug af de regelmæssige back-up, som vor hosting
service Golden Planet ApS foretager, lykkedes det at retablere hjemmesiden med det indhold den havde fredag den 17.
oktober, og derefter ændre udseendet. Samtidig har området
'formandens blog' under punktet 'menighedsråd' ændret udseende og fået et billede af vor kirken øverst på siden.
Den lange nedetid skyldes, at webmasteren ikke havde dokumenteret hvilke udvidelser til det basale Typo3 CMS der
blev brugt på hjemmesiden. Denne dokumentation er nu under udarbejdelse.
Pressemeddelelse om menighedsrådsvalget
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Referat af mødets åbne del
Formanden har skrevet en pressemeddelelse om menighedsrådsvalget i Slangerup Sogn, og sendt denne til Lokalavisen
Ugenyt og FrederikssundAvis, hvori den har været bragt den
4./5. november.
Kirkeligt indhold i alle arrangementer
I foråret 2005 vedtog det nuværende menighedsråd følgende
på opfordring af Rasmus Dreyer:
Ved arrangementer, der afholdes af Slangerup Menighedsråd uden for gudstjenestelige rammer –
hvilket være sig koncerter, foredrag etc. med afholdelsessted i Slangerup Kirke eller Kingos Minde
forventes, at der stedse forinden arrangementets
begyndelse og/eller ved dets afslutning forrettes en
bøn, bibelsk læsning eller lignende, hvorom et kristeligt sigte kan siges at være indeholdt.
Forannævnte forestås ved præst, menighedsrådsmedlem eller anden heraf udpeget medlem af menigheden. Eventuelt ligeledes den ved arrangementet udøvende kunstner, foredragsholder etc., såfremt denne selv har ytret ønske herom. Dersom en
bøn el.lign. foretrækkes frem for en bibelsk læsning forudsættes begribeligt, at denne bøn er inden
for den evangelisk-lutherske danske Folkekirkes
rammer.
Det kunne vi efter formandens mening godt blive bedre til at
huske at gøre!
Foreløbigt Musikprogram for 2009
Organisten har udarbejdet et foreløbigt musikprogram for
2009, see bilag 4.1b.
Det gode musikprogram skal godkendes på et MR-møde, og
det vil blive sat på dagsordenen til næste møde.
Møde med 200 års jubilæumskommitteen
Den 4. november afholdtes i Elmely et møde mellem formand og sekretær for Frederikssunds 200 års jubilæumskommittee hvori formanden og organisten deltog. Mødet
var kommet i stand på organistens foranledning efter at Sct.
Michaels Kirke i Slangerup var udnævnt til et kulturelt
fyrtårn i Frederikssund Kommune. På mødet blev forskellige muligheder for kirkens deltagelse i jubilæumsaktiviteterne diskuteret, og kirken fik OK til at bruge jubilæumslogoet
i forbindelse med alle kulturelle arrangementer i 2009. Desuden kan informationer om vore arrangementer blive omtalt
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på kommunens jubilæumshjemmeside, www.200aar.frederikssund.dk .
Formanden inddrager aktivitetsudvalget og præsterne så
snart det er afklaret hvad der skal ske.
Udviklinger efter udsendelse af dagsorden:
Ejerskab for Slangerup Kirkegård
I forbindelse med matrikulering af landets kirkegårde i 1989
er ejerskabet for Slangerup Kirkegård ikke påført. Formanden har anmodet Landinspektøren om at starte processen
med at få dette gjort. Det første møde i sagen om ejerskab af
Slangerup Kirkegård finder sted i Retten i Hillerød den 6. januar 2009 kl. 13. Formanden for menighedsrådet er indkaldt
til dette møde.
Indrapportering af resultat af valg i Slangerup Sogn
Til stor overraskelse for både formand og sekretær for valgudvalget, så skulle informationer om valgets resultat indrapporteres til Stiftet ved brug af elektroniske formularer, selvom der har været fredsvalg i sognet, og alle væsentlige informationer derfor allerede var indrapporteret i forbindelse
med verificering af valglisten og dens stillere. Det gav visse
problemer, idet computeren på kordegnekontoret bruger Office 2000, og for at bruge automatisk dataoverførsel fra de
tidligere indrapporterede og verificerede valglister, så skulle
man bruge enten Office 2003 eller Office 2007. Kordegnens
nuværende computer vil ikke kunne klare dette. Det lykkedes dog, at få videregivet de nødvendige informationer ved
brug af formularer fra Kirkeministeriets hjemmeside. Det
nye menighedsråd bør sørge for en ny computer til kordegnen i begyndelsen af det nye år.
Medlemskab af DSUK
I 2007 og 2008 har Slangerup Menighedsråd været medlem
af DSUK – Danske Sømands- og Udlands Kirker. Dette
medlemskab har hidtil kostet 1.000 kr. om året. DSUK har
besluttet at forhøje dette kontingent til 1.500 kr. allerede fra
2009. Det nye menighedsråd bør derfor i begyndelsen af det
nye år tage stilling til om rådet fortsat skal være medlem af
DSUK.
Repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste i
Frederikssund Provsti
Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund Provsti har
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tanter til skoletjenestens repræsentantskab. Den ene skal
være et valgt medlem af menighedsrådet, og den anden en af
sognets præster. Desværre var formanden ikke opmærksom
på dette valg, og valget er derfor ikke sat på dagsordenen for
det konstituerende møde. Det nye menighedsråd bør foretage valg af repræsentantskabsmedlemmer på det første
møde i det nye år.
4.2 Meddelelser fra kirkeværgen

Kirkeværgen orienterede om sagen vedr ejerskab af Slangerup Kirkegård.

5. Meddelelser fra sognets præster
5.1 Meddelelser fra Caja Winterø

CW meddelte, at der har været afholdt nogle gode konfirmanddage den 10., 11. og 12. november.

5.2 Meddelelser fra Klaus Meisner

KM fortalte om evaluering af de tre konfirmanddage, som
følges op med fokusgruppe interview i januar.

6. Status på igangværende aktiviteter
6.1 Kirke- og Kirkegårdsudvalget

PL meddelte, at lokalplan for Kingos Minde er under udarbejdelse.

6.2 Aktivitetsudvalget

Fire arrangementer siden sidste MR-møde. Det startede med
Sorrig og Citroner i kirken, firs mennesker til at høre på
Jesper Klein i Aktivitetshuset, og derefter en Mozart-aften
med lidt over 200 deltagere.
Den 14. december er der Lucia-gudstjeneste med efterfølgende traktement på Gjæstgivergaarden.

7. Eventuelt
7.1

HK takkede for samarbejdet gennem de sidste fire, og de 12
år i menighedsrådet.
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Godkendelse af referat af offentligt menighedsrådsmøde

Knud Henry Andersen

Tom J. Christiansen

Rasmus Hoeg Colbjørn Dreyer

Søren Winckler Hansen

Niels Jensen

Helle Krabbe

Pia Lindberg

Klaus Meisner

Stig Colbjørn Nielsen

Niels Helge Rønkjær

Dennis Tobiasen

Caja Winterø
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