Næstved Sct. Peders Sogn

Dato: 10. november 2020 kl. 19.00 i SALEN, Sognegården, Sct. Peders Kirkeplads 5, 1.,
4700 Næstved
Tid

Referat
Referent:
Afbud fra:

Karin Bergman
Ane Vigen, Johnnie Funder, Karen Marie Bøggild, Birgit Lund Terp.

INGEN SANG/salme.

Kaffebrygning m.m. (Møder ind kl. 18.30): Karin Bergman
Kaffe serveres fra mødets start.
Referat af rådsmøde 20. oktober 2020 er godkendt, da ingen bemærkninger er modtaget.
Godkendt.

1.Godkendelse af referat

5
minutter

2. Siden sidst

Restriktionerne i kirken fungerer hensigtsmæssigt. Minikonfirmandafslutningen forløb godt.
Ida Winther fremlagde plancherne, som børnene fremlagde for forældrene med billeder af
produkter, som børnene havde fremstillet i løbet af sæsonen.

10
minutter

3. Corona-tid

Hvordan ser det ud hos os her og nu.
Der henvises til mails fra sidst i oktober måned.
Lene Cortz orienterede.

15
minutter

3A. Retningslinier for
gudstjenester i december
2020.

Punktet genoptages fra sidste rådsmøde.
Hvordan skal rammerne for julegudstjenesterne den 23. dec. Kl.15.00, den 24. dec. Kl. 11.00
og kl. 16.00 være.
På kirkesiden opfordres til at man kommer i god tid samt at der er rig mulighed for
kirkegang i juledagene. Julegudstjenesten d. 23. december kl. 15.00 er med sang og dermed
for 100 personer, som reglerne er pt. Julegudstjenesten d. 24. december kl. 11.00 er med
sang og dermed for 100 personer, som reglerne er pt. Julegudstjenesten d. 24. december kl.
16.00 MR henstiller til, at den bliver uden sang for menigheden, så 200 personer kan være i
kirken, som reglerne er pt.
Lene Cortz anmoder om Rådets accept af, at de budgetterede beløb, som de enkelte udvalg ikke har nået at bruge på møder, koncerter m.m., undtagelsesvis kan videreføres til
brug for de enkelte udvalg i 2021, hvis foredragsholdere, musikere m.m. har mulighed for
at afholde arrangementer i 2021.
Rådet godkendte.

4. Økonomi

4A. Synsrapporter

5. Næste valgperiode
6. Kirken og sognegården

7. Nyt fra øvrige udvalg

8. Personaleudvalg

30
minutter

Lars Hansen foreslår, at der med det nye menighedsråd nedsættes et ”Præsteboligudvalg”.
Huller i vej på Skyttevænget blev drøftet. Der var flertal for, at hullerne skal udbedres straks
for kirkens regning.
Indbydelse til farvel / goddag – aften tirsdag den 24. november 2020 kommer senere.
Goddag/farvel d. 24. november kl. 18.00 i kirken – ingen spisning.
Steen Toftebjerg orienterer, hvis der er nyt.
Steen Toftebjerg orienterede. Forundersøgelse vedr. prædikestol sættes i gang af Henning
Pedersen & Søn, Køge. Pris ca. 25.000 kr. inkl. moms. Jf. brev af 26. maj 2020.
Udvalgene orienterer, hvis der er nyt.
Referat fra 5-Kløverudvalg ligger på DAP.
Ida Winther orienterer.

5
minutter
10
minutter

10
minutter

10
minutter

Lene Cortz orienterede. MR henstiller til at ”De ni læsninger” d. 6. december erstattes af en
almindelig højmesse.
Ida Winther orienterede.
9. Nyt fra præsterne:
Karen Marie Bøggild
Lars Hansen
Hanne Kofoed Sørensen
Kristina Hermansen
Aske Olsen
10.
Medarbejderrepræsentant

Lars Hansen: Spørger til adventsmødet – MR vælger at aflyse dette.

20
minutter

Hanne Kofoed Sørensen: Intet.

Teresa Suetta orienterede.

5
minutter

11. Næste rådsmøde

Dato foreligger ikke. Dato fastsættes af det nye MR.

12. Afslutning

Tak til alle for jeres engagement i rådsarbejdet i denne valgperiode.
Lene Cortz takkede for de forgangne 4 år.
Underskrift af protokollen

Referat underskrevet af Karin Bergman Hansen, John Larsen, Lene Cortz, Karen Marie Bay, Hanne Kofod Sørensen, Lisbeth
Bjerrum, Evy Søeborg-Pedersen, Lars Hansen, Henning Jensen, Lars Henriksen, Steen Toftebjerg.

Referat renskrevet af Teresa Suetta.

5
minutter

