
Referat menighedsrådsmøde onsdag d. 9. marts 2022 i Længen Gyrstinge
Præstegård kl. 18.00 – 21.00

Mødet er offentligt

Til stede: Kirsten, Peter Borring, Steen, Dorte, Dorete, Peter Budal, Nina, Vibeke, Per

Dagsordenpunkter Forhandling/beslutning
1 Velkomst og godkendelse af

dagsorden
Dagsordenen er godkendt med ændringer og 
tilføjelser.

2 Underskrift af referat fra 25/1 2022 Underskrevet
3 Økonomi:

-fremlæggelse og godkendelse 
 af regnskab 2021 v/Dorete. Regnskab   
udsendt til alle
-anvendelse af frie midler
-orientering om aktuel økonomi
 v/Dorete (bilag udsendt)
- udskiftning af projektor

Regnskabet fremlagt og godkendt.
Gyrstinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 23126028, 
Regnskab 2021, Afleveret d. 16-02-2022 16:45
Dorete orienterer om den aktuelle økonomi. 
Vi har afsat et beløb til understrygning af kirkens 
tag m.m. Det resterende beløb (12.000) skal 
anvendes til reetablering af stierne i 
præstegårdshaven.

4 Ny regnskabsfører – forslag:
Topp bogføring

Vi enes om at ansætte Malene - Topp bogføring pr. 
1-4-2022

5 Opfølgning på tyveri i januar v/Peter
-status
-tyverisikring. Forstærkning af port:
Tilbud fra Martlev 22000 + moms
 og kameraovervåning: tilbud fra 
Selektronik 6312,5 inkl. moms

Vi beslutter at takke ja til de tre elementer:
-Galvaniseret bom på porten i længen
-Galvaniseret låsesystem på kapellets port.
-Elektronisk overvågning
Peter Budal indkøber låse til portene v/Martlev
Kirsten bestiller Selektronik v/ Erling 

6 Præstegårdshaven v/ Steen og Peter:
-evaluering af arbejdsweekenden 
-næste arbejdsweekend
-plan for genplantning til positivt CO2
 Regnskab
- Renovering af facaden mod haven

-Evaluering af arbejdsweekenden: Der blev fældet 
nogle træer og nedlagt nogle buske. Det har givet 
noget luft. Spor i vejen - stierne reetableres når det
bliver mere tørt i vejret.
-Vi har lånt flishugger at Maintz denne gang. Der er 
planer for hvad de fremmødte skal bruge kræfterne
på.
-Kirsten beskriver en vision for et positivt co2-
regnskab i Bøgebladet næste gang = 
sammenhæng / plan for området i årene fremover.
-”Kalk og mørtel” sættes på projektet med 
facaderenovering.

7 Scene i haven. Beslutning nødvendig for 
at Lokalrådet kan søge byggetilladelse.
Forventet opsætning aug. 2022
Bilag medsendt

Vi vil gerne støtte en ansøgning til en scene med 
beliggenhed i præstegården. Beliggenheden er 
drøftet. Overfor præstegården mellem de to træer 
på den modsatte side af plænen i højre side.

8 Vandboringer på præstegårdjorden
Status v/Steen (bilag er udsendt)

Den endelige placering af boringerne er fastlagt 
(markeret ved to røde pæle på marken bag 
præstegårdshaven).



Referatet af d. 28/4-2021 er beslutningsgrundlaget.
Vi afventer nu kommunens endelige stillingtagen til
projektet.

9 Orientering:
-31/3 Fyraftensgudstjeneste i
Bringstrup
-14/4 Skærtorsdags aften i Gyrstinge
 Kirke
-2. pinsedag ved Kilden
-Børnetjenesten
-Hjemmesiden
-Øvrig orientering:

-Skærtorsdag i Gyrstinge kirke: Stående lam. 
Menighedsrådet i Gyrstinge kirke planlægger en 
tapas.
-Peter Borring og Steen arrangerer 2. pinsedag.
-torsdag første gang med besøg af ”store gruppen” 
fra Kildeskolens børnehave. Aftalt 3 besøg mere 
frem til påske.
-Peter Borring præsenterer den nye hjemmeside.
-Steen har lavet en aftale med Marianne P. vedr. at 
planlægge en kreds af organister der kan vikariere.
-Per har indhentet tilbud om hovedrengøring af 
præstegården - Han tilretter behovet og kører 
videre hermed
Vinduespolering - selve kirken: Tilbud indhentet og 
accepteres.
-Forslag til placering af Lapidarium præsenteres.
-Kirsten og Dorte til Langtidsplanlægningsmøde, 
hvor vi meddelte at vi søgte om 150.000 kr. til 
fortsat renovering af haven og 550.000 kr. jf. tilbud 
fra Kalk og Mørtel til renovering af 
kirkegårdsmuren.

10 Opfølgning/evaluering
-Skilte v/Bygaden
-Glasplade på alteret
-evaluering fastelavn

-Ikke noget nyt om skiltene
-Glaspladen tager vi næste gang.
-Fastelavn var en succes.

11 Tilbud om virtuel reklame/oplysning
om vores kirke V/ Peter værge

Et tilbud fra lokal borger præsenteres. Vi 
accepterer med tak.

12 Bispevalg - stormøde Steen, Dorte, Peter og Kirsten tilmeldes mødet d. 6.
april i Sorø

13 Peter præst:
-Bedeslag v/ bisættelser
-Betaling v/fyraftensgudstjenester
-Hvor længe skal adventskrans og 
juletræ være fremme i kirken?

-Bedeslag på kirkegården i stedet for i kirken 
foreslås og vedtages.
-Betaling v. fyraftensgudstjenester skal foregå via 
mobilepay. Hvis der betales med kontanter tager 
arrangørerne (medlemmer af menighedsrådet) i 
mod og overfører beløbet til mobilepay.
-Juletræ og kranse kan fjernes efter 2. juledag.

14 Næste møder:
-Generalforsamling i distriktsforeningen
-Fællesmøde tirsdag 
-Eget menighedsråd 
-Foredrag om Grundtvig 

21. marts: Kirsten, Dorte og Steen
15. marts
20. april
26. April

15 Drøftelse af dagsordenen til fællesmødet Vi har drøftet punkterne vedr. sammenlægning af 



menighedsrådene og Sigersted kirke som 
lejlighedskirke. Vi er parate til at gå videre med 
drøftelserne i samarbejde med Bringstrup-
Sigersted menighedsråd.
Vi bemyndiger de to formænd til at fremlægge et 
fælles oplæg til en vision for pastoratet.

16 Eventuelt


