Sankt Katharina kirke, Store Heddinge sogn
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen
25. juni 2014 kl. 19.00

Tilstede:

Rie Sørensen, Helga Wolf, Merete
Overgaard, Erik Kempfner, Mette Bjerrum,
Majanita Hansen, Bodil Frimodt Møller,
Ingrid Salinas, Helene Drejer, Inger Petersen

Afbud:

Hans Helmuth Hansen, Arne Gammelgaard

1. Kl. 19.00
Godkendelse af dagsordenen
2. Formanden
Kl. 19. 10
a. Svar fra Provsten om hvem der kan godkende at
konfirmandundervisning kan foregå uden sognet. Se Bilag

3. Regnskabsfører/kasserer
Kl. 19.45
a. Regnskabsrapport pr. 31-5-2014 til orientering
Se 2 bilag
4. Kl. 20.05
Kontaktperson
a.

5.

Kl. 20.10
Præsterne
a. -hvad er betingelserne for et såkaldt
”ekstraordinært møde”?
b. -menighedsrådets samarbejde med den nye
ordning omkring konfirmandforberedelsen.
c. -hvem er arbejdsgiver for hvem? kirketjenere og
sangere er præststens ”personale” under
gudstjenesterne – ikke menighedsrådets. De
indgår i den liturgiske tjeneste ligesom præsten
gør. Ellers er vi ude på et skråplan som selv
burhøns burde kunne forstå ender galt, hvis du

Datoer for Rådsmøde i efteråret:
19/8, 23/9, 21/10, 26/11.
2a. Vi afventer en eventuel henvendelse fra
biskoppen vedr. placering af
konfirmandundervisningen, samt en eventuel
anmodning fra præsterne vedr. dækning af
nødvendig transport.
3a. Taget til efterretning.

4a. Intet

5a. Ingrid protesterer over ikke at have
modtaget dagsorden og bilag 5 dage før det
ekstraordinære rådsmøde vedr.
budgetgodkendelse.
5b. Sagen drøftet.
5c. Der er kirkesanger på til alle
gudstjenester, honoreringen følger den af
provstiet gældende takst, dette er gældende
indtil rådet vedtager lokale retningslinjer.
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ikke er tilnærmelses kirkelig i forvejen. Præstens
indflydelse på personalets ansættelsesvilkår…
d. -bibelstudiegruppe i Lyderslev – ikke i Store
Heddinge.
e. -erik står for minierne.
f. -evensong på vej: koncept under overvejelse og
udvikling.
g. Evaluering af kl. 16. højmesserne.

5d. Taget til efterretning.
5e. Taget til efterretning, og henvises til
aktivitetsudvalget.
5f. Evensong/aftensang tages op i
aktivitetsudvalget. Evensong/aftensang er
ikke en ”gudstjeneste”
5g. Højmesserne fortsætter kl. 16. den 1.
søndag i måneden.
Vedr. Budget 2015. Ingrid Salinas har spurgt
ind til formål 32 vedr. nedskæring af midler til
kirkelig undervisning.
Stevns fotoklub vil benytte kirken i
forbindelse med ”Aktiv sommer” den 8. juli.
Ingrid Salinas står for det praktiske.
Rensning af den hvide messehagel skal ske.

6. Kl. 20.20
Kirkeværgen

6. Intet

Afbud
7. Kl. 20.30
Kirkeudvalget
a. Provstesyn af kirken 20.6.2014 Orientering

8. Kl. 20.45
Præstegårdsudvalget
a. Provstesyn af præstegården den 20.6.2014 Orientering

9. Kl. 21.00
Aktivitetsudvalget
a. Mobil Hjemmeside – skal vi tilkøbe, så kirkens
hjemmeside kan bruges mobilt. Senere laves en

7a. Orientering givet. Kirkeudvalget afventer
provsten rapport.

8a. Provsten beder om at reglerne omkring
antal af deltagende personer overholdes.
Afventer provstens rapport.

9a. Mobil hjemmeside skal ikke tilkøbes
aktuelt.
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app, som kan bruges til at læse vores hjemmeside
på mindre medier. Se 2 bilag

10. Kl. 21.10
Kirkegårdsudvalget
a. Orientering fra seneste udvalgsmøde
b. Skal de ukendtes grave være ukendte for
pårørende? (bilag)

10a. Orientering givet.

11. Kl 21.30
Fra personalet
a.

11a. Intet

12 Kl. 21.40

10b. Menighedsrådet fastholder at en ukendt
grav er en ukendt grav og ceremoni ikke skal
holdes. Det betyder at de pårørende ikke
bliver oplyst om hvornår urnen sættes ned.

12.

Eventuelt

Mødet sluttet kl. 21:15
Dato: 25/6-2014
Underskrift:
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