Ugerløse Sogn d. 7-3 2016
Dagsorden nr.19
Referat for mødet d. 14-3 2016 kl. 19.00 i Sognegården.
Lone deltog kun under punkt 3.
1. Godkendelse af dagsorden;
Pkt 3A Anmodning om lån af Ugerløse kirke i en periode hvor Tølløse får
ordnet bænket.
Pkt. 3B Pinse gudstjenestefælles eller vores egen
2. Godkendelse af referater. Godkendt nr 17 og 18.
3. Godkendelse af regnskab 2015. Alle skal være mødt for vi kan godkendes
regnskab, :Regnskab 2015 godkendt,
Ident; Ugerløse Sogns Menighedsråds, CVR-nr. 59467913, Regnskab 2015,
Afleveret d. 14-03-2016 18:13
3 A Anmodning far Tølløse sogn om brug af Ugerløse kirke i en periode hvor
de skal have ordnet deres kirkebænke. Godkendt,
3 B 2. Pinsedag fælles guds tjeneste eller vores egen: vi deltager i fælles
gudstjeneste i Ågerup sanger orienteres om det.
4. : Genoptagelse af drøftelse af provsti vision og svar til provsti se referat fra
sidste møde; Godkendt med fælgendes rettelser og tilføjelser.
A: Hvordan forholder menighedsrådet sig til de neden for nævnte
fokuspunkter i samarbejdet mellem de lokale kirker og provstiet i den
kommende tid?
1) Lettelse af de administrative byrder – med særlig fokus på HR, bygninger og
kirkegårde:
Vi foretrækker at løse opgaverne lokalt såfremt det er muligt.
2) Udvikling af mere vedkommende gudstjenesteformer:
Det går vi ind for.
3) Frivillige – rekruttering, fastholdelse, ledelse, udvikling:
Det er et menighedsanliggende og ikke et provstianliggende.
4) Kirken som et aktiv lokalt fællesskab og styrkelse af dens diakonale
karakter:
Det er et menighedsanliggende og ikke et provstianliggende.
5) Har vi overset noget væsentligt – mangler der emner, som I synes er vigtige
for jer i samarbejdet med provst/provsti:
Vi vil gerne i højere grad tages i dialog, når provsten påtænker at gennemføre
tiltag, der vedrører vores sogn.
B: Hvordan har I det med tanken om at udvikle ”vi-kirken”?
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I princippet går vi ind for det.
C: Med henblik på styrkelsen af arbejdet med frivillige:
Skal provstiet tage initiativ til ”vidensdeling” på tværs af sogne og/eller
samarbejde
med andre aktører? (Ældresagen, kommunens frivillighedskonsulenter eller
andre):
Nej, frivillighed udspringer af det åndelige fællesskab og viden om
Ældresagen mv kan hentes gratis i frivilligcentret.
D: Hvilken status har diakonien i jeres kirkes liv?
Ønsker I at styrke fokus på dette felt i jeres kirke – altså at skabe rum for de
lokale fællesskaber (for ensomme, mennesker med svage ressourcer, oprette
besøgstjeneste, andet)?
Det vil vi gerne – det er et af de centrale punkter i vores lokale visionsproces.
Hvordan kan provstiet støtte jer her?
Send flere penge.
Tror I, at I kan bruge provstiets nye diakonipræst i den sammenhæng?
Ja, men vi synes det er et lokalt anliggende.
E: Med henblik på udvikling af ledelse i de lokale kirker:
Skal provstiet tage initiativ til inspirationsdage om ledelse?
Nej
Skal provstiet skabe rammer for, at kontaktpersoner, formænd og de lokale
frivillighedskoordinatorer kan udvikle deres ledelseskompetencer?
Ja vi vil gerne have kurser om kompetencer og værktøjer til at udvikle os til at
varetage de opgaver vi sidder med.
F: Kommentér gerne den rollebeskrivelse for provstiet, som vi har forelagt her.
Visionen for provstiet kunne være at understøtte lokale sogne og kirker i deres
fortsatte bestræbelser på at udbrede og forkynde evangeliet . Provstiet kan have
mindre puljer til a t understøtte fælles aktiviteter. Provstiet må ikke blive en
centraliseret styring af udvikling og visioner. Vi føler ikke at alle sogne er på
omgang med processer og styring.
5. Genoptagelse af drøftelse om behov for flere timer til graver og medhjælp i
sognegården se referat fra sidste møde;
Drøftelse optages med Tv Merløse i Maj, her skal der foreligge tal for faktisk
produktion i sognegår og på kirkegård
6. Samarbejde med Gospel kor aftale;
Genoptages i næste møde efter vi har modtaget udkast fra koret Sara arbejder
med sagen til næste møde.
7. Valg til november; hvordan griber vi det an, hvem har lyst at være med og
hvad gør vi fra nu?
Drøftet, valgudvalg redegør næste gang for datoer og frister.
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8. Genoptagelse af spørgsmål og helt eller delvis indførsel af LED lys til
erstatning af stearinlys;
Et flere tal vedtog at der skal indføres overgang til Led lys for stearin i kirken.
På næste møde oplæg om hvordan og økonomi.
9. Udviklings forslag om bønnebog. Oplæg ved Lone;
Udsat
10. Orienteringer fra alle
Der afholdes indsamling i påsken til fordel for særligt trængende børn, så de
kan tilbydes kulturelle aktiviteter.
11. Evt. Til næste møde redegørelse for hvordan vores gæster er forsikret hvis
uheld er ude.
Møder i fremtiden 30-8 Menighedsrådsmøde, 6-9 Menighedsmøde og
opstillingsmøde, 4-10 Menighedsrådsmøde, 8-11 evt. valg, 22-11
Menighedsrådsmøde
Bestil murer til indgang ved kirke og ringmur.
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