Slangerup Sogns Menighedsråd Indkaldelse til Offentligt Møde
Dato og tid: Mandag den 20. oktober 2008 kl. 19.00
Sted:

Restaurant Bangkok Slangerup Gjæstgivergaard, Kongensgade, Slangerup

Dagsorden for offentligt menighedsrådsmøde
Mandag den 20. oktober 2008 kl. 19.00
Slangerup Gjæstgivergaard, Slangerup
Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært
menighedsrådsmøde på ovennævnte sted og anførte tidspunkt. Der vil sædvanen tro blive serveret
kaffe/te og en sandwich. Kasseren deltager i behandlingen af dagsordenspunkterne 2.1, 2.2 og 2.3.
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
1. Velkomst og fællessang

Bemærkninger til dagsorden
Formanden foreslår vi synger salme nr. 68 ”Se, hvilket
menneske”. Man kan lytte til melodien på hjemmesiden
http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/68

Se, hvilket menneske
Mel.: Merete Wendler 1987
Se, hvilket menneske,
se, hvilket sind.
Se, hvor han glad lukker
udskuddet ind.
Brød til de sultende
deler han ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Se, hvor han helbreder
hjerte og krop.
Se, hvor han slider og
slæber sig op.
Se, hvor hans kraft driver
kræmmerne ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Se, hvor han gør sig til
brød og til vin.
Mærk, hvor han nu gør din
byrde til sin.
Mod til de modløse
deler han ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Se, hvilken kreativ
kærlighedsmagt.
Hør de fantastiske
ting, han har sagt.
Fest for de fattige!
lyder hans bud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Se, hvor han kæmper for
frihed og fred.
Se, hvor han fængsles og
dræbes derved.
Se, hvor han følger sin
kærligheds bud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

Se, hvilket menneske,
se, hvilket mod.
Se, hvor han angriber
ondskabens rod.
Mærk, hvor hans Ånd driver
dødsangsten ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!
Hans Anker Jørgensen 1987.

1.2 Valg af dirigent

Formanden foreslår Helle Krabbe.

2. Økonomisager
2.1 Årsregnskab 2007

MR skal endeligt godkende det af Revisionsinstituttet revidere-
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de årsregnskab 2007. De reviderede årsregnskab er vedlagt som
bilag 2.1a og revisionsprotokollatet som bilag 2.1b.
Menighedsrådet skal ligeledes underskrive begge disse dokumenter inden indsendelse til provstiudvalget.
2.2 Budgetrapport 3.kvartal 2008 Kasseren gennemgår bemærkninger til budgetrapport fra udgangen af 3.kvartal 2008. Se bilag 2.2a (budgetrapport) og 2.2b (bemærkninger).
2.3 Årsbudget 2009

Kasseren har justeret budgettet efter den seneste udmelding fra
provstiudvalget. Menighedsrådet skal beslutte om der skal ske
yderligere justeringer i årsbudget 2009, og derefter godkende
budgettet inden indsendelse til provstiudvalget. Se bilag 2.3a
(opdateret regneark) og 2.3b (justeret årsbudget 2009).

2.4 Maling af visse rum i præste- KKU søger menighedsrådets godkendelse af, at Kirkeværgen
gården i 2009
bemyndiges til at sørge for maling af kontor (2 rum), hall/entré
og vindfang i præstegården under årsbudget 2009. Det blev ved
præstegårdssynet i september påpeget, at disse lokaler trænger
til maling.
2.5 Tørretumbler til præstegår- KKU søger menighedsrådets godkendelse af, at Kirkeværgen
den
bemyndiges til at indkøbe en tørretumbler til præstegården, når
den nuværende beboer-ejede tørretumbler går i stykker. Det
blev ved præstegårdssynet påpeget, at den nuværende tørretumbler ikke er en del af præstegårdens inventar.
3. Sager vedr. sognet
3.1 Menighedsrådsvalg 2008

Ved udløbet af fristen for indlevering af valglister var der indleveret 1 valgliste(r) på kirkekontoret. Det var Sct. Michaels listen, som indeholder 11 kandidater.
Da der kun rettidigt er indleveret denne ene liste, så er der
fredsvalg i Slangerup Sogn, og medlemmerne af menigheden
skal ikke til stemmeurnerne den 8. november, idet kandidaterne
på den indleverede liste betragtes som valgt. Adresseliste for det
kommende menighedsråd vedlægges, se bilag 3.1a.
Den nuværende formand for menighedsrådet vil indkalde både
de nyvalgte og de afgående menighedsrådsmedlemmer til et
fælles møde tirsdag den 25. November 2008 kl. 19.00, hvor
konstituering vil finde sted.

3.2 Revideret kirkegårdsvedtægt Kirke- og kirkegårdsudvalget fremlægger en revideret kirkegårdsvedtægt for Slangerup Kirkegård og Slangerup Ny Kirkgård til godkendelse. Denne vedtægt er baseret på det af Frederikssund Provstiudvalg udmeldte fælles kirkegårdstakster. Se
bilag 3.2a.
I forhold til den gældende kirkegårdsvedtægt er referencer til
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Slangerup Kommune ændret til Frederikssund Kommune og
formuleringerne er rettet ind efter udkastet fra provstiudvalget.
3.3 Rapport fra Selskabet for Den modtagne rapport fra Selskabet for Kirkelig Kunst er vedKirkelig Kunst
lagt som bilag 3.3a. KKU fremlægger på baggrund af rapporten
forslag til handleplan på en række områder:
1. Genfremsendelse af vort forslag vedrørende alteret til
provstiudvalget med vedlæggelse af rapporten fra Selskabet for Kirkelig Kunst og et nyt følgebrev.
2. Indkøb af en syrefri papæske til opbevaring af Kingos
Messehagel. Hertil søger KKU rådets godkendelse.
3.4 Godkendelse af referat fra På grund af tekniske problemer blev referatet fra menighedsmenighedsrådsmødet den 22. rådsmødet den 22. september 2008 ikke underskrevet. Referatet
september 2008
udsendes med dagsordenen, se bilag 3.4a.
4. Meddelelser
4.1 Formand/næstformand

Aflysning af koncert den 28. september 2008
Grundet sygdom blev det nødvendigt at aflyse koncerten søndag
den 28. september 2008 kl. 16.00. Organisten vil forsøge at gennemføre koncerten som en nytårskoncert i januar 2009.
Møde om fælles kirkeblad den 30. september 2008
Tirsdag den 30. september blev der afholdt et møde på kirkekontoret i Slangerup med deltagelse af præsterne fra Jørlunde og
Slangerup samt formændene fra de to menighedsråd om fremtiden for det fælles kirkeblad mellem Jørlunde og Slangerup sogne. Der var enighed om, at fortsætte det fælles kirkeblad til udgangen af 2009, dvs. med udgivelse af mindst yderligere 4 blade
med samme grafiske udtryk, som det blad der udkom ved slutningen af sommeren i år. I efteråret begyndelsen af efteråret
2009 vil de nye menighedsråd få lejlighed til at tage stilling til
om samarbejde skal fortsætte. Det blev også besluttet, at skrivningen af den teologisk funderede leder skulle skifte mellem
præsterne, således at den hvert andet nummer skrive af en præst
fra Slangerup Sogn.
Der vil til næste nummer af det fælles kirkeblad blive arbejdet
med at gøre de praktiske informationer som gudstjenestelister
og adresser mere læselige. Ligeledes vil der blive arbejdet med
at få det grafiske hovedindtryk gjort lettere. Redaktionsudvalget
bestående af formændene for de to råd samt præsterne vil mødes
efter udgivelse af hvert nummer for at diskutere eventuelle justeringer. Kontakten mellem skribenter og grafiker vil blive varetaget af den fælles kordegn i Slangerup Sogn. Skribenter udover redaktionsudvalget er eksempelvis formændene for aktivitetsudvalgene og de to organister.
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Emner det nye råd bør forholde sig til
Der er en række emner, som har været omtalt i dagspressen,
specielt Kristeligt Dagblad, Information og Weekendavisen,
som det nye menighedsråd bør forholde sig til. Det er efter den
nuværende formands mening bl.a.:
1. Kommende brudepar kan blive gift i deres drømmekirke,
se bilag 4.1a ”Ny lov presser populære kirker” fra Kristeligt Dagblad. Skal udensogns betale for at blive gift i
Slangerup Kirke? Hvor meget?
2. Forældreansvarsloven, som diskuteres i en kronik i Kristeligt Dagblad den 18. september, se bilag 4.1b ”Ny lov
er vold mod børn” fra Kristeligt Dagblad.
3. Klimaforandringerne, som diskuteres i en kronik i Kristeligt Dagblad den 19. september, se bilag 4.1c ”Vi har
pligt til værne om klodens liv” fra Kristeligt Dagblad. Se
også oktober nummeret af Landsforeningen af Menighedsråds blad om at være en grøn kirke. Samt artiklen
”Gør klimatruslen os mere religiøse?” i Kristeligt Dagblad den 19. september, se bilag 4.1d. Ville det være
interessant at få Jakob Wolf, som er medforfatter til en
bog om emnet, til at tale her?
4. Religiøse argumenter, se artiklen ”En kamp om værdier.
Giv plads til religiøse argumenter” i Kristeligt Dagblad
den 19. september, se bilag 4.1e.
5. Internettet og vor selvforståelse, se artiklen ”Internettet
udfordrer kirkernes selvforståelse” i Kristeligt Dagblad
den 9. oktober, se bilag 4.1f.
6. Omlægning af folkekirkens finansiering til et bloktilskud, se diskussion i dagspressen. Et udvalg til at
analysere denne ide er under nedsættelse, og dette
udvalg skal rapporterer til regeringens økonomiudvalg
inden udgangen af 2009.
Det nye menighedsråd bør udover af være administrator for menigheden også bruge tid på at få den lokale debat om emner som
disse i gang.
Rykker fra Arbejdstilsynet vedrørende påbud omkring tårnet
Menighedsrådet har modtaget en rykker fra Arbejdstilsynet vedrørende påbudene omkring ergonomiske påvirkninger ved manuel ringning, støj ved manuel kimning og adgangsvejen til ringerloftet i tårnet, idet fristen fortilbagemelding om efterkommelse af disse påbud var ultimo august 2008. Formanden har i
e-post til at@at.dk svaret, at menighedsrådet endnu ikke har
modtaget grønt lys fra Stift og/eller Provsti vedrørende dets i
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foråret fremsendte projektforslag, men at der har været besøg af
en klokkekonsulent. Det til provstiudvalg/stift fremsendte projektforslag var vedhæftet svaret til Arbejdstilsynet.
Informationer fra LM vedrørende ferie for ikke fuldtidsansatte
Formanden har modtaget informationer fra LM vedrørende beregning af ferie for medarbejdere, som ikke er på fuld tid. Et
svar til den medarbejder, som rejste spørgsmålet på sidste personalemøde er under udarbejdelse.
Frederikssunds 200 års købstadsjubilæum
Torsdag den 2. oktober 2008 var der et møde om det kommende
jubilæum på J.F. Willumsens Museum. Formanden var blevet
ringet op om dette møde, og sagt ja til at deltage. På grund af
udeblivelse af den skriftlige invitation deltog formanden ikke.
På mødet blev det bl.a. annonceret, at Sct. Michaels Kirke i
Slangerup betragtes som et kommunens kulturelle fyrtårne. På
baggrund af dette har organisten efterfølgende taget kontakt til
planlægningsudvalgets formand, og et møde mellem planlægningsudvalgets formand, formanden for menighedsrådet og organisten vil blive afholdt snarest. Slangerup er i planlægningsudvalget repræsenteret af brugsuddeler Peter Nielsen.
Med dagsordenen udsendes referat af forretningsudvalgsmøde
20080908, bilag 4.1g.
4.2 Kirkeværge
5. Meddelelser fra præsterne
5.1 Caja Winterø
5.2 Klaus Meisner
6. Igangværende aktiviteter
6.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg
6.2 Aktivitetsudvalg

Orientering om ændring af foredragsholder på grund af sygdom
torsdag den 25. september.
Orientering om kommende arrangementer.

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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