Slangerup Sogns Menighedsråd Indkaldelse til Offentligt Møde
Dato og tid: Tirsdag den 25. november 2008 kl. 19.00
Sted:

Restaurant Bangkok Slangerup Gjæstgivergaard, Kongensgade, Slangerup

Dagsorden for offentligt menighedsrådsmøde
Tirsdag den 25. november 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 blive serveret kaffe/te og en
sandwich i forbindelse med det efterfølgende konstituerende menighedsrådsmøde.
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

Formanden foreslår vi synger en salme sammen med de nye
medlemmer ved starten af det konstituerende menighedsrådsmøde.

1.2 Valg af dirigent

Formanden foreslår Stig Colbjørn Nielsen

2. Økonomisager
2.1 Jubilæum

I begyndelsen af det nye år har en af de mest erfarne ansatte ved
Slangerup Kirke været ansat i 25 år. Formanden søger rådets tilladelse til at anvende midler fra kirkekassen til på behørig vis og
efter aftale med den pågældende medarbejder at fejre dette jubilæum.
Tidligere er et jubilæum af denne art blevet fejret med en reception i Kingos Minde.

2.2 Løvblæser til Slangerup Kir- Arbejdet med at fjerne nedfaldne blade specielt fra Slangerup
kegård
Ny Kirkegård ville ifølge graver Arne Winther Andersen blive
noget nemmere ved anskaffelse af en løvblæser. Graveren har
foreslået en Billy Goat F900 H, som forventes at koste i omegnen af 16.000 kr. inkl. moms, se bilag 2.2a.
Formanden anmoder om rådets tilladelse til at denne anskaffelse
foretages indenfor dette års budget.
2.3 Køreplader til Slangerup Kir- Når jorden er meget fugtig, så efterlader nødvendig kørsel med
kegård
traktor og andre maskiner ret dybe render i kirkegårdens stier.
Efterfølgende kræver det ekstra arbejde at udbedre stierne. Dette
kan udgås ved anskaffelse af køreplader til sådanne situationer.
Det nødvendige antal plader forventes at koste i omegnen af
5.000 kr.
Formanden anmoder om rådets tilladelse til at denne anskaffelse
foretages indenfor dette års budget.
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3. Sager vedr. sognet
3.1 Revideret kirkegårdsvedtægt Kirke- og kirkegårdsudvalget fremlægger endnu engang en revideret kirkegårdsvedtægt for Slangerup Kirkegård og Slangerup
Ny Kirkgård til godkendelse. Denne vedtægt er baseret på det af
Frederikssund Provstiudvalg udmeldte fælles kirkegårdstakster
med en enkelt justering, som beskrevet nedenfor. Se bilag 3.1a.
Graveren har oplyst, at den nuværende timesats uden moms er
7,00. Efter multiplikation med den gældende justeringsfaktor,
og tillæg af moms giver den en timeløn på lige under 300 kr. I
det vedhæftede udkast til revideret kirkegårdsvedtægt er derfor
brugt 7,00 (8,75) i stedet for det i forslaget fra Frederikssund
Provstiudvalg angivne 6,60 (7,25).
Graveren gør derudover opmærksom på, at en urnegravsted med
sten i plæne på Slangerup Ny Kirkegård efter det foreliggende
forslag bliver fordoblet i pris i forhold til hvad prisen er i dag.
Dette skyldes, at forslaget bruger en pris per gravplads, og hvert
gravsted indeholder to gravpladser. Man kan kun erhverve et
gravsted, og ikke blot en gravplads.
4. Meddelelser
4.1 Formand/næstformand

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 forventes på
gaden medio 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
Formanden har skrevet en pressemeddelelse om menighedsrådsvalget i Slangerup Sogn, og sendt denne til Lokalavisen
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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 vor daværende næstformand:
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.
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 på kommunens jubilæumshjemmeside,
www.200aar.frederikssund.dk .
Med dagsordenen udsendes referat af forretningsudvalgsmøde
20081104, bilag 4.1a.
4.2 Kirkeværge

Orientering om ejerforhold omkring kirkegården.

5. Meddelelser fra præsterne
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5.1 Caja Winterø
5.2 Klaus Meisner
6. Igangværende aktiviteter
6.1 Kirke- og kirkegårdsudvalg
6.2 Aktivitetsudvalg
7. Eventuelt

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

7.1
Med venlig hilsen
Niels Jensen
Formand for Slangerup Menighedsråd
PS: Der er ikke nogen punkter til behandling på det lukkede møde i forbindelse med dette offentlige
menighedsrådsmøde.
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