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Referat af Offentligt Menighedsrådsmøde
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Slangerup Gjæstgivergaard, Slangerup
Deltagere i dette m6de
Navn

Initialer

Tilstede

Afbud

Kom kL

Gik kL

Jørgen Steen Andersen
Knud Henry Andersen
Tom J. Christiansen
Søren Winckler Hansen
Niels Jensen
Pia Lindberg
Kurt Henry Nielsen Lundstrøm
Klaus Meisner, sognepræst
Stig Colbjøm Nielsen
Norma Lønsmann Nielsen
Henrik Pedersen
Niels Helge Rønidær, personalerepræsentant
Jørgen Peter Sørensen
Caja Emilie Winterø, sognepræst
Gæst 1:
Gæst 2:
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Referat afm~dets åbne del
Dagsordenspunkt

Meddelelser/Kommentarer/Beslutninger

1. Velkomst og fællessang

Formanden bød velkommen, og meddelte, at lidt spise ville
blive serveret omkring kl. 20.

1.1 Valg af dirigent

Knud Henry Andersen blev valgt til ordstyrer.

1.2 Bemærkninger til referat

2. økonomisager

Ingen økonomisager var indkommet til dette møde.

2.1 Godkendelse af årsregnskab
2008

Årsregnskabet for 2008 er endnu ikke modtaget fra kasseren. En budgetrapport ultimo 2008 er modtaget, og vil blive
udsendt sammen med referat af dette møde.

2.2 Vognhus på materialegården

Formålet med vognhuset er at holde opgravet jord frostfri
om vinteren. MR godkendte, at KKU arbejder videre med
projektet.

3. Sager vedr, sognet
3.1 Medlemskab af DSUK

MR godkendte, at vi betaler kontingentet for 2009.

3.2 Kirkeblad

MR vedtog, at nedsætte et kirkebladsudvalg. Dette udvalg
består af Caja Winterø og Stig Colbjøm. Kordegnen koordi
nere fortsat indsamlingen af materiale og kommunikationen
med grafikeren.

3.3 Folkekirkens skoletjeneste i Fre- Norma Nielsen er valgt til MR’s repræsentant, og Klaus
derikssund Provsti
Meisner fortsætter som den anden repræsentant fra Slan
gerup Sogn. Suppleanter er Jørgen Sørensen og Caja Winte
rø.
3.4 Stavning af kirkens navn

MR godkendte, at kirkens navn skal være Sankt Mikaels
Kirke, Slangerup og forkorte som Skt. Mikaels Kirke, Slan
gerup.
Formanden laver udkast til brev til PUV og Stift om navneændringer, og undersøger om relevante domæner er ledige.

3.5 Lysgård omkring nyt Kingos PL redegjorde for sin samtale med provsten efter møder i
Minde
KKU og FU tidligere på måneden. MR godkendte, at for
manden for KKU anmoder provsten om skriftligt at bekræf
te, at det er den af MR vedtagne kombination af forslag a
plus b i bilag 3.5b, der arbejdes videre med.
4. Meddelelser
4.1 Meddelelser fra formand I
næstformand

Kirketjeneren fyldte 50 år
Den 28. januar 2009 fyldte vor kirketjener 50 år. Det blev
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fejret med et morgenbord arrangeret af kirketjeneren i “El
mely” for personale og menighedsrødder. Menighedsrådets
gave i anledning af den runde dag var “Den Danske Salme
bog” i rødt skin og med kirketjenerens navn på forsiden.
Sogneindsamling den 1. marts 2009
Folkekirkens Nødhjælp affiolder sin årlige sogneindsamling
søndag den 1. marts 2009. De sidste to år har Slangerup Kir
ke været udgangspunkt for indsamlingen i Slangerup Sogn,
som Pia Lindberg og Dennis Tobiasen har stået for. Det vil
de gerne gøre igen i år, og derfor har formanden givet til
ladelse til at sakristiet i Slangerup Kirke igen kan anvendes
som samlingssted i forbindelse med indsamlingen søndag
den l.martsfrakl. 11.30.
Distriktforeningskurser
Distriktforeningen Frederiksborg arrangerer følgende kurser
for nyvalgte menighedsrådsmedlemmer:
• Kassererkursus den 18. februar kl. 19.
• Kirkeværgekursus den 25. februar kl. 19.
• Formand- og næstformandskursus den 5. marts kl.
19.
• Kontaktpersonkursus den 10. marts kl. 19.
Yderligere detaljer om kurserne og deadline for tilmelding
er beskrevet i vedhæftede bilag 4.1 c. Prisen for deltagelse er
350 kr. per person per kursus.
Migrantmenigheder
Folkekirkens mellemkirkelige Råd har udgivet en bog og
startet en hjemmeside med navnet migrantmenigheder.dk
Menighedsrådet har modtaget en kopi af bogen, og den er
sat i cirkulation til vore to præster og aktivitetsudvalget.
3D GPS Scannmg af Slangerup Kirke
Slangerup firmaet ToppTOPO har den 4. februar lavet en
3D GPS scanning af Slangerup Kirke. Formanden gav til
ladelse til denne berøringsfrie optegning af kirken.
Organisten informerer:
“I forbindelse med planlægningen af ÅRETS JULEKON
CERT i Slangerup Kirke ,Händels “MESSIAS” , og herun
der mulighederne for en ekstra opførelse lørdag d. 12/12, har
Menighedsrådets Næstformand TJC, venligst tilbudt Orga
nist NK, at deltage i et møde med Borgmester Ole F. Jensen,
omkring mulighederne for kommunal støtte hertil.
NK har med glæde taget imod dette tilbud, og der vil snarest
blive afialt et møde.”
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Royalt besøg ved koncert den 15. februar
Hoffet har meddelt, at HKH Prinsgemalen efter invitation af
organist Nicolai Kjølsen planlægger at overvære koncerten i
Slangerup Kirke søndag den 15. februar. På grund af dette
besøg vil døreme blive lukket kl. 15.45, og der vil inklusive
officielle gæste kun blive lukket 215 koncertgæster ind i kir
ken. Billetter og program vil blive udleveret ved indgangen.
Hering af betænkning om uddannelse og efteruddan
nelse af præster
Kirkeministeriet har sendt betænkning nr. 1503 om uddan
nelse og efteruddannelse af præster i høring. KM ministeriet
har meddelt, at denne betænkning vil være tilgængelig på
ministeriets hjemmeside fra den 10. februar.
Følgende informationer er fremkommet efter udsendelse af
dagsordenen for dagens møde.
Valg af Provstiudvaig
Der har været fredsvalg til provstiudvalget for Frederikssund
Provsti. Medlemmer af udvalget er Jens Larsen, Anny Fos
borg, Birthe Larsen, Anne Reenborg Guldbj ørn, Jens Erik
Stubkjær og Johannes Woiler. Suppleanter er Jørgen Vin
gaard Jensen og Henrik Pedersen.
Møde med Frederikssund Kommune vedr. julekoncerter
Næstformand og organist var den 16. februar 2009 til møde
med borgmester Ole Find Jensen fra Frederikssund Kommu
ne. Næstformanden fortalte, at der med stor sandsynlighed
bliver to opførelsen af Messias den 12. og 13. december.
Med dagsordenen udsendes referat af forretningsudvaigs
møde den 2009-02-03, bilag 4.la, samt referat af sidste mc
nighedsrådsmøde, bilag 4.lb.
4.2 Meddelelser fra kirkeværge

Der har været licitation om automatisk klokkeringning. Kir
keværgen gennemgik forskellige aspekter omkring automa
tikken. Kirkeværgen vil på næste møde gennemgå tilbudet.
Der vil også i forbindelse med automatiseringsprojektet bli
ve set på døren bag koret, og på døren til trappetårnet.
Inden koncerten er der blevet set på om de to gavle ved dø
befonten kan afmonteres. Kirkeværgen og arkitekten vil se
påom disse gavle kan afmonteres efter behov.

4.3 Meddelelser fra kontaktperson

Intet at meddele her.

5. Meddelelser fra sognets præster
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5.1 Meddelelser fra Caja Winterø

Intet at bemærke.

5.2 Meddelelser fra Klaus Meisner

I dag har der været et lille dansearrangement med konfir
mander i kirken.
KM mener, at man bør indbyde et par gæsteprædikanter i lø
bet af efteråret. MR er positivt over for et sådant initiativ.

6. Status på igangværende aktivi
teter
6.1 Kirke- og Kirkegårdsudvalget

KKU har Faet tegninger til fly kirkegård fra havearkitekten.
KKU rykker PUV for svar omkring renovering af knæfaldet.

6.2 Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget har planlagt to foredrag til foråret. Sog
neudfiugten er på plads. Der er søgt om tilladelse til frilufts
gudstjeneste. Forberedelserne til Fastelavn er på plads.

7. Eventuelt
7.1 Evaluering af HKH Prinsgemalens overværelse af koncerten den
15. februar

Arrangementet ændrede tilsyneladende karakter fra at være
et privat besøg af HKH til at være et officielt arrangement
med inviterede gæster. Nogen har desværre også undervejs
faet det indtryk, at der kun var plads til særligt inviterede til
særligt interesserede. Dette har afholdt nogen fra at overvæ
re koncerten.

7.2 Deltagelse i Landsmøde

KL ønsker at deltage i landsmødet til juni.
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Godkendelse af referat af offentligt menighedsrådsmøcle

Jørgen Steen Andersen

Knud Henry Andersen

~om J. Christiansen

Søren Winckler Hansen

Kurt Henry Lundstrøm

/

Pia Lindber~

4~4r’r. eisner

‘~‘

Stig Colb~rn Nielsen

/1
Norma Lønsmann Nielsen

~‘ørgen Peter Sørensen

Henrik Pedersen

/

Niels Helge RI3nkjær~/

Caja Winterø

Underskrift ovenover det trykte navn!
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