Referat fra menighedsrådsmøde onsdag d. 20. april 2022 kl. 19.30 – 21.30 i
Gyrstinge præstegård
Mødet er offentligt
Deltagere: Kirsten Forsingdal, Nina Overholdt, Steen Kisselhegn, Malene Topp Østermark, Dorte
Daneholm, Peter Budal Jensen, Per Kejlskov Jørgensen, Jan fra Gyrstinge, Peter Borring Sørensen.
Afbud fra Vibeke Wojtzcak
Referent: Peter Borring Sørensen
Dagsordenpunkter
Velkomst og godkendelse af
dagsorden
Underskrift af referat fra 9.marts
Økonomi:
-Bilag sendt fra Malene. Kvartalsrapport
og
Budgetformål.
-Kommende budget 2023

Forhandling/beslutning
Der føjes et punkt 10. til dagsordenen:
Udlejning af Gyrstinge præstegård.
Gennemføres
- Kvartalsrapporten gennemgås på næste
møde.
- Der indføres en ny regnskabsinstruks.
- Budgetformålene for 2023 gennemgås og
behandles på næste møde.
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Opfølgning på tyveri. Overvågning,
nye porte, sikring

En alarm er en bedre løsning end forøgede
omkostninger til forsikringer. Vi går videre
med at finde en velegnet alarmløsning.
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Præstegårdshaven:
-Hvad er det næste?
-Renovering af facade på præstegården

-Generelt oplever vi tilfredshed med
oprydningen i præstegårdshaven.
-Peter Budal og Steen planlægger næste trin.
-Planerne for havens stier og placeringen af
scenen gennemgås.
-Vi vil bede Tonny om at renovere facaden
på Gyrstinge præstegård.
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Orientering fra alle

Per: På lidt længere sigt skal buksbommene
skiftes ud, da de er ramt af sygdom.
-Der arbejdes på en plejeplan for
præstegårdshaven.
-En kommende oprydning i gravstenene vil
føre til, at nogle af stenene kan flyttes til
lapidariet.
Dorte: Tager kontakt til Estrid i Gimlinge
om messehageler.
Peter Budal: Til næste møde inviterer vi Jan
Hamilton for at lade ham fortælle om en
eventuel 3D-optagelse af kirkens interiør.
(Under orienteringen drøfter vi en løsning for
sikringen af gravstenene på Gyrstinge
kirkegård).
Steen: Stillingen som pastoratets organist
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slås op den 1. maj. Prøvespil/samtale finder
sted den 9. juni med ansættelse den 1. august.
-Marianne Pedersen har 10 års jubilæum som
afløsende organist.
-Månedsmøderne for ansatte er lidt på stand
by, da vi for tiden har en del vakante
stillinger.
Peter Borring: opfordrer til at deltage i
Himmelske Dage i Roskilde.
-Datoen for indskrivningsgudstjenesten
flyttes fra den 8. juni til den 15. juni.
-Orienterer om minikonfirmander,
Børnetjenesten og Bibelmaraton.
Kirsten: Den 16. maj deltager Kirsten i en
konference om Grøn Kirke.
-Den 1. maj genoptages Gyrstinges funktion
som vejkirke. Kirsten laver en plan for at
åbne og lukke kirken. Alle
menighedsrådsmedlemmer deltager og kan
bytte indbyrdes.
-Menighedsrådet sponsorer en udflugt til
Odense. Voksengruppen udgøres af vikarer
fra Kildeskolen og de medlemmer af
menighedsrådet, som har lyst til at deltage.
-Den 27. april er der formandsmøde i
provstiet.
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Links til hjemmesiden.
Overvej hvilke links der er brug for.

-Der skal linkes til sogn.dk m.m. og til
landsbyernes egne sider.
-Det bør fremgå, hvem der er medlem af
udvalgene under menighedsrådene.
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Opfølgning/evaluering:
-Gudstjeneste Skærtorsdag
-skilte v/Bygaden
-glasplade på alteret

-Fremmødet til spiseaftenen skærtorsdag var
godt – ca. 34 mennesker.
-Der er fremstillet to store skilte + et mindre
skilt af træ. Skal bruges til annoncering af
gudstjenester.
-Alle genstande på alteret bør forsynes med
filtpuder for at undgå ridser.
-Per beretter om glarmesterens vurdering af
vinduerne i kirken.

9 Bispevalg
10 Udlejning af Gyrstinge præstegård.

Husk at stemme!
Overordnet set ønsker vi ikke at konkurrere
med Landsbyhuset.
-Ønsker man at leje præstegården til f.eks.
fester, kan det lade sig gøre, hvis
Landsbyhuset er optaget på datoen. -Det er

kun folk med tilknytning til Gyrstinge, der
kan leje præstegården.
-Prisen for rengøringen indgår i lejeudgiften.
-Menighedsrådet vil vurdere fra sag til sag.
11 Opdatering af mødekalender. Bilag
medsendt
Fællesmøder: landsforeningen af
menighedsråd og Lars Bang fra Haraldsted

-Menighedsmøde for Gyrstinge sogn: Tirsdag
den 31. maj kl. 19.30.
-Der er to forslag til det næste fælles
menighedsrådsmøde: Onsdag den 17. august
og tirsdag den 23. august. Til mødet vil vi
invitere en medarbejder fra Landsforeningen
af Menighedsråd og Lars Winther Bang
Petersen fra Haraldsted-Allindemagle
menighedsråd.
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