Slangerup Sogns Menighedsråd Dagsorden til Offentligt Møde
Dato og tid: Onsdag den 28. juni 2011 kl. 19.00
Sted:

Restaurant Bangkok Slangerup Gjæstgivergaard, Kongensgade, Slangerup

Dagsorden for offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag den 28. juni 2011 kl. 19.00
Slangerup Gjæstgivergaard, Slangerup
Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt
menighedsrådsmøde på ovennævnte sted og anførte tidspunkt.
Afbud til dette møde kan foregå ved telefonisk henvendelse til kirkekontoret, tlf. 4733 5187, eller
ved e-post til niels@slangerupkirke.net .
Dagsorden for mødets åbne del
Dagsordenspunkt

1

Bemærkninger til dagsorden

1. Velkomst

Formanden byder velkommen til forårets sidste rådsmøde.

1.1 Fællessang

Formanden foreslår, at vi synger nogle vers af salme nr. 524
”Hør mig, skaber mild” af den islandske storbonde Kolbeinn
Tumason i 1208, og senere bearbejdet af Bernt Støylen i 1921
og af Helge Severinsen 1997 og 1999.
På en jysk kirkehjemmeside hedder det om denne salme: Tumason brugte sin indflydelse til at få sin kones fætter valgt
som biskop. Men da biskoppen stærkt hævdede kirkens og biskoppens uafhængighed af stormandsslægterne, røg biskoppen og Tumason uklar. Da Tumason foretog et bevæbnet angreb på biskoppen, fik Tumason selv en sten i hovedet og
døde af det.
I salmen trækker Tumason fremtiden ind i nutiden. Bevidstheden om hans fremtid bruger han til at forme sin nutid og
gør det i salmen til bøn. Bevidstheden om en dag at skulle stå
til regnskab overfor Gud fører til en bøn om tilgivelse – for at
få fred med Gud for natten og i dødens time.
Tumasons beskrivelse af forholdet mellem Gud og mennesker
afspejler samfundsforskellene på Island dengang: Du er
skaberkongen, jeg er jordisk træl. Oprindeligt blev salmen jo
skrevet i en katolsk kirke, hvor der var meget jomfru Mariadyrkelse. Det aner vi lidt af ved at se det udtryk, som bruges
om Jesus. Han kaldes: Jomfrubårne. Altså ham, som blev født
af jomfru Maria. Det er fra ham, ordene til trøst og tro skal
komme.

Hør mig, skaber mild!
Døden stunder til.
Miskundhed alene
du i nåde vil.

Styrk mit svage mod,
husk mig, Herre god.
Angst for dødens kulde
isner i mit blod.
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Skærm i mildhed mig,
jeg behøver dig
her, hvor dødens skygger
flakker på min vej.
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Dagen går på hæld.
Herre, slet min gæld!
Du er skaberkongen,
jeg en jordisk træl.

Himmellysets Gud,
tal dit kongebud!
Driv den bitre smerte
af mit hjerte ud!

Lad din styrkes ro
i mit hjerte bo.
Jomfrubårne, skænk mig
ord til trøst og tro!

1.2 Valg af dirigent

Formanden foreslår, at Pia Lindberg vælges til aftenens dirigent.

1.3 Referat, bemærkninger

Bemærkninger til referat fra rådets møde i maj måned, se bilag 1.3a.

2. Økonomisager
2.1 Kvartalsrapport for Slangerup Regnskabsføreren gennemgår vedhæftede kvartalsrapport for
Kirkekasse
Slangerup Kirkekasse, se bilag 2.1a (kun elektronisk, modtaget på papir i forbindelse med maj mødet).
2.2 Forslag til møblering af vort
nye sognehus

Formanden for indretningsudvalget fremlægger forslag til
møblering af vort nye sognehus, se bilag 2.2a, 2.2b, 2.2c,
2.2d og 2.2e.

3. Sognesager
3.1 Landsmøde i LM

TJC og HP deltog i Landsforeningen af Menighedsråds
årsmøde på Nyborg Strand. Referat fra formøde for
distriktsforeningerne i Helsingør Stift er vedhæftet som bilag
3.1a (kun elektronisk).
Fra årsmødet blev der sendt et åbent brev til kirkeministeren
vedr. måden det nye regnskabssystem er blevet indført på, se
bilag 3.1b (kun elektronisk). Ministerens svar er vedlag i bilag
3.1c (kun elektronisk).
TJC og HP vil orienterer om deres deltagelse i landsmødet.

3.2 Retningslinier for grupper og
En gruppe, Natteravnene, har henvendt sig til formanden
foreningers brug af vort nye sogne- m.h.p. benyttelse af vort nye sognehus til opbevaring af deres
hus
uniformer. Natteravnene holder specielt i weekenderne øje
med unges færden og gøren i Slangerup By til gavn og glæde
for de fleste. Man kan læse mere om Natteravnene på
http://www.natteravnene.dk/ og om vores egne ravne på
http://slangerup.natteravnene.dk/.
4. Meddelelser
4.1 Formand/Næstformand

Test i vejkirker og andre åbne kirker
Areopagos er i samarbejde med Kirkefondet ved at udvikle
nogle inspirationskort til vejkirker og andre åbne kirker, som
folk kan tage, når de besøger kirken, og lade sig inspirere af
til bøn, meditation, etc., enten i kirken eller tage kortet med
sig hjem.
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Kortene ligger i en sort trææske, der f.eks. kan stilles frem på
et bord e.lign., hvor man har brochurer eller andet, som de besøgende kan tage. Kortene er opdelt i 4 kategorier: Læsning,
bøn, meditation og bevægelse. Indtil videre er der 10 forskellige kort i hver kategori, men det er meningen, at der skal
udvikles flere kort indenfor hver kategori. Men i testperioden
er således flere kort af samme slags i hver kategori.
Ideen er udviklet af designer Jacob la Cour, og kortenes tekster er bearbejdet af pilgrimspræst Elisabeth Lidell.
Vi vil gerne teste ideen med inspirationskortene, inden de evt.
produceres til salg. Vi har derfor udvalgt 25 kirker, hvor vi
gerne vil teste kortene. Kirkerne er udvalgt bredt over hele
landet og er forskellige på flere områder. Så vi håber meget,
at jeres kirke har lyst til at være med i testen.
Det koster ikke noget at deltage. Æsken med kort vil blive
sendt til jer omkring den 15. juni, og så skal den stilles frem i
kirken til slutningen af august, hvorefter Kirsten Grube fra
Areopagos vil kontakte jer med nogle spørgsmål vedr. kortene.
Formanden har valgt at acceptere, at Slangerup Kirke – Skt.
Mikaels er med i denne test, som udføres af Kirkefondet.
Budgetsamråd i Frederikssund Kommune
Frederikssund Provstiudvalg har afholdt budgetsamråd for
menighedsrådene i Frederikssund Kommune den 15. juni kl.
19.00 i Oppe Sundby Sognehus, Roskildevej 187. Fra Slangerup Sogn deltog formanden, valgt kasserer og regnskabsføreren. De ved budgetsamrådet (et rigtig dårligt navn for dette møde) udleverede dokumenter til Slangerup Sogn udsendes
(kun elektronisk) sammen med denne dagsorden, se bilag
4.1a, til orientering.I forhold til vort indsendte budgetforslag,
så er bevillingen i 2011 øget med 300.000 til modernisering af
vort lydanlæg.
Nyhedsbrev fra kirkelige organisationer
Kordegnen modtager elektroniske nyhedsbreve fra bl.a. Danske Kirkers Råd. Hidtil er disse blevet videre sendt til formanden, som har arkiveret disse i vort elektroniske arkiv som
modtagen post. Alle har med interesse har imidlertid mulighed for at abonnere på disse elektroniske nyhedsbreve. Man
kan tilmelde sig Bibelselskabets nyhedsbreve på http://bibelselskabet.dk/. Der to nyhedsbreve – et generelt og et som
er målrettet undervisere af konfirmander m.v. Nyhedsbrevet
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fra Danske Kirkers Råd tilmelder man sig på http://www.danskekirkersraad.dk/ . Man kan også tilmelde sig en nyhedsbrev
om Grønkirke på http://www.gronkirke.dk/. Endelig udgiver
Kirkefondet et nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig på
http://kirkefondet.dk/ . Såfremt man er interesseret i nyheder
fra disse kirkelige organisationer, så må man selv tilmelde sig
deres elektroniske nyhedsbreve.
I øvrigt vil jeg gøre opmærksom på, at DSUK blad også kan
læses på Internettet eller downloades som pdf-fil fra
http://www.dsuk.dk .
Nye udvalgsformænd
To af vore udvalg har re-konstitueret sig med nye formænd.
Det drejer sig om aktivitetsudvalg og kommunikationsudvalget. Ny formand for aktivitetsudvalget er Norma Nielsen, og
nye formand for kommunikationsudvalget er Klaus Meisner.
Formanden benytter lejligheden til at takke de afgående formænd Jørgen Peter Sørensen og Stig Colbjørn Nielsen for
deres indsats som formænd for udvalgene i de forgangne år.
4.2 Kirkeværge
4.3 Kontaktperson
5. Meddelelser fra sognets
præster
5.1 Fra Caja Winterø
5.2 Fra Klaus Meisner
6. Igangværende aktiviteter
6.1 Kirke- og kirkegårdsudvalget
6.2 Aktivitetsudvalget
6.3 Skoletjenesten
6.4 Menighedsplejen
6.5 Kommunikationsudvalg
7. Næste møder
7.1 Menighedsråd

Onsdag den 24. august 2011 kl.19.00 på Slangerup Gjæstivergaard (dato bedes meddelt restauranten i forbindelse med dette møde). Der afholdes forretningsudvalgsmøde onsdag den
10. august kl. 20.00 på Kirkekontoret i ”Elmely”.

7.2 Kirke- og kirkegårdsudvalg
7.3 Aktivitetsudvalg
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7.4.Kommunikationsudvalg

Onsdag den 7. september 2011 kl. 10.30 på Kirkekontoret i
”Elmely”.

8. Eventuelt
Alene til udveksling af idéer m.v. - ingen beslutninger!
Med venlig hilsen
Niels Jensen
Formand for Slangerup Menighedsråd
Kopi til:

Kirkekasserer Hans Jørn Rosenkilde – kun elektronisk.
Provst Inge Bastkær Rasmussen – kun elektronisk.
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