Slangerup Sogns Menighedsråd Indkaldelse til Offentligt Møde
Dato og tid: Mandag den 19. oktober 2009 kl. 19.00
Sted:

Restaurant Bangkok Slangerup Gjæstgivergaard, Kongensgade, Slangerup

Dagsorden for offentligt menighedsrådsmøde
Mandag den 19. oktober 2009 kl. 19.00
Slangerup Gjæstgivergaard, Slangerup
Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt
menighedsrådsmøde på ovennævnte sted og anførte tidspunkt. Der vil blive serveret kaffe/te og en
lidt at spise omkring kl. 20.
Afbud til dette møde kan foregå ved telefonisk henvendelse til kirkekontoret, tlf. 4733 5187, eller
ved e-post til niels@slangerupsogn.dk
Dagsorden for mødets åbne del
Dagsordenspunkt

Bemærkninger til dagsorden

1. Velkomst og fællessang

Næstformanden foreslår vi synger ”Nu falmer skoven trindt om
land” af N.F.S. Grundtvig 1844). Det er nr. 729 i Den Danske
Salmebog.

1
Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.
2
Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.
3
Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.1
4
Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.

5
Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
6
Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.
7
Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.
8
Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje;
da komme aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.

1.2 Valg af dirigent

Formanden foreslår Jørgen Peter Sørensen vælges som dirigent.

9
For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være!
10
Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage!
N.F.S. Grundtvig 1844.
Mel.: Johan H. Nebelong 1889

1.3 Bemærkninger til referat fra Referat, se bilag 1.3a, blev godkendt vedafslutningen af den ofsidste menighedsrådsmøde
fentlige del af sidste menighedsrådsmøde. Formålet med dette
punkt er alene afklaring og forglemmelser.
2. Økonomisager
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2.1 Årsbudget 2010

HJR præsenterer Årsbudget 2010 for Slangerup Kirkekasse efter
de seneste udmeldinger af budgetrammer fra Frederikssund
Provstiudvalg. Dette er menighedsrådets sidste chance for at foretage justeringer i budgettet inden behandlingen i provstiudvalget.
Udkast vedlagt som bilag 2.1a.
Menighedsrådet skal indenfor de af Frederikssund Provstiudvalg
udmeldte rammer godkende et Årsbudget 2010 for Slangerup
Kirkekasse, som kan fremsendes til Frederikssund Provstiudvalg
med underskrifter fra regnskabsfører, kasserer og formand.

2.2 Ansøgning om tilskud fra Efter vandindtrængen gennem vestgavlen på Slangerup Præste5% puljen til udbedring af vest- gård har Slangerup Menighedsråd udført reparation af vestgavlen.
gavl på Slangerup Præstegård. Dette har medført betydelige ekstraudgifter, som ikke var forudseelige ved vedtagelsen af Årsbudget 2009 for Slangerup Kirkekasse.
Menighedsrådet skal tage stilling til, om disse ekstraordinære udgifter skal søges dækket af Frederikssund Provstiudvalgs 5% pulje. Kirkeværgen orienterer om størrelsen af de afholdte udgifter.
3. Sager vedr. sognet
3.1 Valg af medlemmer til
Menighedsplejens bestyrelse

Der har været afholdt stiftende møde i Menighedsplejen for Slangerup Sogn. Referat af dette møde er vedhæftet som bilag 3.1a.
Der skal blandt rådets folkevalgte medlemmmer valges to, som
ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet i Menighedsplejen for
Slangerup Sogn.

3.2 Kommunikationsudvalg

Formanden for Jørlunde Menighedsråd har meddelt formanden, at
Jørlunde Menighedsråd ikke ønsker at fortsætte samarbejdet omkring kirkebladet efter årets sidste kirkeblad er udkommet i
november, se bilag 3.2a samt e-post korrespondance i bilag 3.2b
og 3.2c.
Menighedsrådet har tidligere nedsat en kirkebladsudvalg, som så
vidt formanden har kunnet se af referaterne består af sognepræst
Caja Winterø og Stig Colbjørn Nielsen.
I forbindelse med ophør af samarbejdet om kirkeblad med Jørlunde Menighedsråd har sognepræst Klaus Meisner ønsket, at der
nedsættes et udvalg med et noget bredere kommissorium, nemlig
et udvalg som kan fremlægge et forsalg til en samlet kommunikationsstrategi for Sct. Mikaels Kirke i Slangerup omfattende information om gudstjenster, aktivitetsudvalgsarrangementer, musikarrangementer, særlige gudstjenester m.v. og foreslå hvordan vi
bedst udnytter de forskellige mulige medier: kirkeblad, regelmæssig annoncering i lokale aviser, specielle annoncering i lokale aviser, hjemmeside, arrangement oversigter som kirku.dk, gudstjensteslister på sogn.dk og i landsdækkende aviser m.v.
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3.3 Jazzkoncerter i Skt.Mikaels Slangerup Jazzfestival spørger om man i lighed med 2009 og
Kirke i 2010.
2008 kan afholde åbnings- og afslutningskoncert i Skt. Mikaels
Kirke i Slangerup torsdag den 26. august og søndag den 29. august. Organisten har tidligere givet udtryk en positiv holdning til
disse to ekstra koncerter.
MR skal tage stil om vi fortsat ønsker samarbejde med lokale organisationer som Slangerup Jazzfestival omkring arrangementer i
kirken.
3.4 APA i Skt.Mikaels Kirke i
2010.

Afspændingspædagogisk Aftenskole (APA) arrangerer i juni
2010 en sommerhøjskole med musik som tema. I den forbindelse
ønsker de at besøge kirken onsdag den 2. juni med ca. 40 personer og onsdag den 16. juni med ca. 50 deltagere. Begge dage fra
kl. 13.30 til omkring kl. 15.30, se bilag 3.4a. De ønsker under besøgene at høre lidt orgelmusik.
MR skal tage stilling til om denne brug af kirken kan tillades, og
hvad det eventuelt skal koste.

4. Meddelelser
4.1 Formand/næstformand

Nye overenskomster for mange medarbejdergrupper
Kirkeministeriet har i samarbejde med LM indgået nye
overenskomster for kordegne, kirketjenere, organister, kirkesangere og gravere. Det betyder, at alle vore medarbejdere fra 1. januar 2010 overgår til 5 dages arbejdsuge. Den ene ugentlige fridag skal ligge på en fast ugedag, mens den anden kan være flydende.
Disse ændringer vil såfremt vi ønsker at undgå ekstraudgifter til
vikarer vil det være nødvendigt at tage hensyn til ansattes ønsker
om placering af den anden ugentlige fridag. Emnet vil blive diskuteret på førstkommende personalemøde.
Valg til Stiftsråd i Helsingør Stift
Frederikssund Provstiudvalg har i brev af 6. oktober 2009
meddelt, at Birthe Larsen fra Jørlunde Sogn er valgt til stiftsrådet
i Helsingør Stift i perioden 2009-2013 med 74 stemmer mod 42
til den anden kandidat.
Invitation til Stiftsdag 09 på Grundtvigs højskole
Teologisk konsulent Jørgen Demant i Helsingør Stift inviterer
menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere og præster til – mod
betaling naturligvis – at deltage i Stiftsdag 09 på Grundtvigs
højskole lørdag den 7. november 2009 kl. 10-16, se bilag 4.1a
(kun udsendt elektronisk).
Der blev afholdt forretningsudvalgmøde i ”Elmely” mandag den
12. oktober 2009 med deltagelse af formanden, næstformanden
og kontaktpersonen. Der var afbud fra kirkeværgen. På mødet
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fremlagde formanden et udkast til denne dagsorden. Desuden besluttede formand og kontaktperson, at der afholdes personalemøde med bl.a. Valg af medarbejder repræsentant til MR torsdag
den 5. november kl. 13.00 i ”Elmely”.
4.2 Kirkeværge
4.3 Kontaktperson
5. Meddelelser fra præsterne
5.1 Caja Winterø
5.2 Klaus Meisner

Hamletscenen har meddelt, at Juleroserne opføres i Skt. Mikaels
Kirke i Slangerup torsdag den 3. december og fredag den 4. december begge dage kl. 19.30.

6. Igangværende aktiviteter
6.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg Der har ikke været afholdt KKU møde siden sidste MR-møde,
idet et planlægt møde den 7. oktober måtte aflyses grundet manglende tilslutning.
6.2 Aktivitetsudvalg
7. Andre meddelelser
7.1 Kirkebladet

Kirkebladet, som forventes at udkomme i november måned bliver
det sidste i samarbejde med Jørlunde Sogn i denne omgang.

7.2 Folkekirkens Skoletjeneste
7. Eventuelt

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

7.1
Med venlig hilsen
Niels Jensen
Formand for Slangerup Menighedsråd
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