Referat fra Haslev Menighedsråds menighedsmøde den 17. september 2017



Velkomst og sang v/ næstformand Niels Jørgen Hansen



Præsentation af ny administrationschef Bent S. Hansen
o



Redegørelse for rådets virksomhed v/ formand Karen Bryld Hansen
o
o
o
o

o

o

o

o

o
o

o



Bent S. Hansen fortalte lidt om sig selv, sit tilhørsforhold til Haslev og sin baggrund.

Menighedsrådsvalg i november 2016
Fordeling blev 10 fra Kirke- og ungdomslisten, 2 konservative, 1 socialdemokrat og 1 fra
den grundtvigske liste.
Enighed om at arbejde med baggrund i bogen ”Den fremtidsgodkendte folkekirke”.
I forbindelse med ansættelse af ny administrationschef blev hele personalet inddraget
gennem samtaler med menighedsrådet, hvor der var mulighed for at udtrykke
forventninger og behov. Det førte blandt andet til, at det blev besluttet, at der kun skal
være en personaleleder, og dermed blev stillingen som gartnerformand erstatte med en
teamleder. Altså kun 1 foresat for alle medarbejder.
Menighedsrådet har arbejdet meget med at forbedre akustikken i kirkehusets sale, og nu
sætter man 1. etape i gang og håber det hjælper ellers har man flere tiltag der kan
iværksættes hvis det fortsat ikke er godt nok.
Samarbejdet med Merete Odgaard omkring udsmykning inkl. forbedring af akustikken i
salene fik en udmærket start, men det endelige forslag var ret omfattende og anerledes
end forventet. Vi valgte at stoppe samarbejdet. Når først vi har fået bedre styr på
akustikken vil vi fortsætte udsmykningsprojektet.
Da nuværende kirkehus blev bygget var det meningen at vi skulle have haft en kælder, som
skulle give vores gartnere bedre forhold og dels indeholde et børne- og ungdomslokale. Det
blev ikke muligt fordi man ramte en kilde da man påbegyndte gravningsarbejdet. Derfor har
man siden 2015 arbejdet på en tilbygning over jorden på plænen i forlængelse af
kirkehuset. Efter det er lykkedes at sælge Det gule hus er der nu økonomisk mulighed at
påbegynde tilbygning.
Nu hvor en af vores præster har valgt at gå på velfortjent pension er der basis for at se på
præsteboligen på Kirkepladsen 1. Den trænger meget til en stor renovering, umiddelbart så
stor så menighedsrådet ønsker at nedrive nuværende bygninger og bygge en ny og
tidsvarende lavenergi bolig til en kommende præst. Menighedsrådet har sendt ansøgning
til kommunen og afventer pt. svar.
Der er bevilget en vikar på 50% pr. 1. oktober 2017.
Der er valg til provstiudvalg i 2017. Her opstiller Birgit Bentsen Petersen. Hun har tidligere
været medlem af Haslev menighedsråd og har igennem flere år været en stor del af FISK
(Folkekirkens skoletjeneste). Da der kun er indleveret en opstillingsliste hvor Birgit blev
valgt ind ved opstillingsmødet, er hun nu en del af det kommende provstiudvalg.
En stor tak til kirkens ansatte og alle de frivillige der hver dag gør en stor indsats for Haslev
sogn på hver deres både.

Nyt fra Aktivitetsudvalget v/ Bodil Puck Madsen
o

o

o

Aktiviteter omkring Haslev kirke er for alle og for alle i alle aldre. Og skulle der være nogen
der sad inde med gode ideer til nye aktiviteter eller udvidelse af eksisterende er I meget
velkomne.
Høst i denne tid er ikke kun en del af den traditionelle gudstjeneste, i Haslev kirke har vi
igennem hele sidste uge haft mange børneinstitutioner på besøg til særlige gudstjenester
for dem.
Sidste weekend deltog Haslev kirke i Stafet for livet, til fordel for kræftens bekæmpelse. En
god fælles oplevelse, om end lidt mudret.
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Diakoni v/ Ellen Faber Jørgensen
o

o

o

o

o






Haslev kirkes ungdomskor har i foråret været i Palæstina. Der var 30 personer med heraf 25
unge. De var afsted i 5 dage. De oplevede en masse kultur igennem besøg på skoler, i folks
private hjem og ved de koncerter de gav. En stor oplevelse for vores ungdomskor, en
oplevelse de delte med menigheden ved et aftensarrangement hvor de fortalte om alt de
havde oplevet på deres rejse.
Dåbsklude til de ny døbte børn er et nyt tiltag som er igangsat i år. En hvid ”klud” bliver
hæklet/strikket med navn og dåbsdag til det barn der er blevet døbt.
Blomsterlauget har eksisteret i 1 års tid, de laver alterbuketten hver 2. søndag. Dette
hjælpes godt på vej af nye tiltag fra kirkegårdens siden, her planter man nemlig stauder og
planteløg, som vil kunne bruges i buketterne.
Bagerlauget har eksisteret i flere år, de bager 600-1000 småkager pr. gang. Disse bruges til
møder og arrangementer i kirken/kirkehuset. Opskrifter modtages gerne.

Diakoni betyder:
 ”Tjeneste”
 ”At tjene andre”
 ”At tage omsorg om andre”
Akut diakoni er når vi kan og gør noget for et menneske i nød her og nu.
 F.eks. du ser en falde i en fodgængerovergang og du skynder dig at hjælpe
vedkommende op igen og sørge for at han/hun kommer godt videre.
Langsigtet diakoni er når vi prøver at hjælpe nogen eller en grupper af mennesker der er i
en form for krise de måske ikke selv kan komme ud af eller måske bare søger nogen i
samme situation. Ensomhed og tab af nære personer i sit liv er et par eksempler.
Haslev kirke har flere projekter i gang både kort- og langsigtede f.eks.:
 Sorggrupper
 Paraftner
 Morgensang
 Kirkemiddag
 Paraplyaftener / i samarbejde med Café Paraplyen
 Internationale adventsarrangementer, vi havde besøg af 250 i 2016.
 Julehjælp
 Julegavebod
Generelt er der mange udstrakte hænder i vores nærområde ud over os selv, og mange af
dem med folkekirkelige relationer, f.eks. KFUK, KFUM, Y´s Men’s, Mission Afrika m.fl.

Økonomi v/Bent Skovbro Hansen Redegjorde kort for regnskab 2016 og forslag til budget 2018.
Fremviste slides og en eventuel uddybning af samme vil kunne fremsendes efter ønske.
Spørgsmål og god ideer fra forsamlingen:
o Der blev udtrykt ønske om en overdækning til cykler og andre mindre kørertøjer.
o Der blev udtrykt ønske om en præsentation af kommende vikarierende præst. Eftersom
menighedsrådet endnu ikke har modtaget endelig tilkendegivelse fra Roskilde Stift kan man
ikke melde det ud. Lige så snart vi har den officielle tilkendegivelse vil vi sørge for
information via hjemmeside og måske lidt i Kirkenyt også.
Et stort tak til Annelise Sørensen, som har lavet al den dejlige mad vi har nydt i dag.

Referent Bent Skovbro Hansen, 17. september 2017

