
 

Tyvelse – Vrangstrup – Aversi – Sandby - Tybjerg Menighedsråd. 

 

Referat af møde nr.  3 - onsdag den 24. februar 2021.   

 
Mødet blev holdt som et telefonmøde. 
 

Deltagere: Annegrete Schmidt, Anni Nielsen, Bente Vistisen, Cecilie Sørvin, Elsa Dahl, Ib 

Nordmark, Inge Broms, Henri Larsen, Johnny Sørvin, Leif Dysted Jensen, Lisbeth Mølgaard, Lone 

Hamborg og Lærke Ingerslev 

Medarbejderrepræsentant: Flemming Pedersen 

Ledende graver: Camilla Bobek 

 

Regnskabsfører: Knud Myrhøj 

Præst: Pia Abery Jacobsen 

 

Afbud fra Signe Rössing 

Susanne W. Andersen deltog ikke 

 
 

Ordinært menighedsrådsmøde med følgende punkter: 

1) Nyt fra formanden (Inge Broms) 

• Forslag om indkøb af køleskab til køkkenet i præstegården - godkendt.  

• Tilbud om abonnement på Kristelig Dagblad   

Ønsker du digital eller papirudgave? Giv en tilbagemelding til Inge senest uge 10. 

 

2) Personale (Flemming Pedersen) 

• Annette er langtids sygemeldt. 

 

3) Kontaktperson (Ib Nordmark)  

• Ny gravermedhjælper.  

i) Der var i alt 31 ansøgere og 3 blev kaldt til samtale, der blev afholdt fredag den 

26.02.2021. 

ii) Katja Boserup, der er 37 år og bosiddende i Næstved, er ansat og starter onsdag den3. 

marts 2021. Katja har i 2sæsoner været ansat ved Everdrup Kirke i en stilling, der 

minder meget om vores. 

4) Sognepræsten (Pia Abery Jacobsen) 

• Pilgrimsvandring 

i) I maj måned i Suserupskoven. 

ii) Lang vandring i juni på Møn 

iii) I september på Stevns 

 

5) Kirkeværger 

• Vrangstrup (Henri Larsen) 

i. Kalkningspuljen. Har haft møde. De skaller af lige efter påske. Der kalkes i september.  

Orgelet i Vrangstrup kirke har jubilæum i år.  

• Tyvelse (Lærke Ingerslev) 



Intet nyt p.t.  

• Aversi (Annegrete Schmidt) 

Ringmuren ud mod Tornelundsvej slår revner. Murermesteren var tilset den.  

Knud orienterer: Det kan komme ind under kalkningspuljen.  

• Tybjerg (Johnny Sørvin) 

Intet nyt p.t.  

• Sandby (Bente Vistisen) 

Der er afholdt møde vedr. kalkning af Sandby kirke. Alle felterne skal males hvide. Det 

betales af kalkningspuljen. Der bør males rammer og det skal vi selv bekoste. Det vedtages, 

at vi kan få dem malet.  

 

6) Aktivitetetsudvalg 

• Der ønskes foredrag og koncerter i efteråret, gerne i samarbejde med Herlufmagle og Skelby 

• Der er kommet en forespørgsel vedr. et arrangement i Sandby Kirke Skærtorsdag. Punktet 

skubbes til næste møde. 

 

7) Erkendtligheder til menighedsråd og ansatte. 

• Beløb 250-300 kr pr gave 

• Medlemmer af MR og ansatte får gave ved runde fødselsdage og ved 75 års fødselsdag 

• Medlemmer af MR og ansatte får gave ved kobber-, sølv-, guld- og diamantbryllup.  

• Ansatte får gave ved 10, 20, 25, 30 og 40 års jubilæum 

• Medlemmer af MR og ansatte får gave ved barsel 

• Der gives gave, når medlemmer forlader rådet 

• Der gives bårebuket ved bisættelser/begravelser, dog efter vurdering. 

 

For referatet 

Cecilie Sørvin/Inge Broms 


