Tyvelse – Vrangstrup – Aversi – Sandby - Tybjerg Menighedsråd.
Referat fra møde nr. 3 – torsdag den 10. marts 2022 kl. 18.30 i præstegården i Tyvelse
Afbud fra:
Susanne W. Andersen, Signe Rössing, Lone Hamborg, Birgit Thorsen

Dagsorden:
Ordinært menighedsrådsmøde med følgende punkter:
1) Indledning
a) Valg af dirigent - Leif er valgt
2) Nyt fra formanden (Inge Broms)
a) Hjertestartere. Hjertestarter er blevet opsat i Vrangstrup. Der bliver ligeledes opsat
hjertestarter i Aversi. Inge skriver notits til Sognebladet. Der arrangeres Hjertestarterkursus i
samarbejde med Hjerteforeningen i Næstved.
b) Reparation af adgangsvejene til p-pladserne i Tybjerg og Aversi
Adgangsvejen til Tybjerg skulle gerne være etableret inden for 14 dage.
Der arbejdes på adgangsvejen til Aversi.
c) Debataften mellem 4 bispekandidater den 2. marts
Der var stor tilslutning til arrangementet. Det var en spændende aften, hvor journalisten
stillede relevante spørgsmål til kandidaterne. Der var stor forskel på kandidaterne. Der
opfordres til at deltage i debatarrangementer i forbindelse med valget.
d) Hunde på kirkegården. Der henstilles til, at hunde luftes andre steder end på kirkegården.
Inge skriver indlæg til Sognebladet. Der opsættes skilte på alle kirkegårde.
e) Offentligt sognemøde. Der indkaldes til møde i september. Pia og Inge står for valg af dato.
f) Alterdug. Dato for indvielse: 28/8 2022 10.30 i Tybjerg Kirke. Arrangementet annonceres i
Sognebladet.
3) Økonomi (Knud Myrhøj)
a) Regnskab for 2021
Regnskabet er gennemgået og godkendt.
CVR-nr. 36146850 Regnskab 2021 afleveret den 10.03.2022 kl. 20:35.

4) Ledende graver (Camilla Bobek)
Personalet har været på Kirkegårdskonference om ”Grøn omstilling”.
a) Ny graver medhjælper
Birgitte Nielsen er ansat pr. 4/4-2022. Vi glæder os til samarbejdet.
b) Kursus i beredskab, brandslukning og sikkerhed. Camilla arrangerer kursus i samarbejde
med Beredskabsstyrelsen.
c) Der bevilges midler til indkøb af skraldestativer til affaldssortering i Tybjerg.
d) Brandsyn. Camilla sørger for ensretning af aftaler vedr. selskab til brandsyn.
e) Salg af maskinen ”Egholm”. Salget finansierer indkøb af andet relevant udstyr.
f) Menighedsrådet ønsker at indkøbe to stk katafalk til kirkerne. Samlet beløb 90.000 incl.
Moms. Menighedsrådet er villigt til at bruge frie midler. Menighedsrådet ansøger om
tilladelse til at foretage indkøbet. Der træffes aftale vedr. vedligeholdelse af trailer.
5) Personale (Eric Klinke)
Intet nyt
6) Kontaktperson (Ib Nordmark)
Intet nyt

7) Sognepræsten (Pia Abery Jacobsen)
a) Orientering vedr. hjælp til flygtninge grundet situationen i Ukraine.
b) Forslag om etablering af ”Åben Kirke” i Tyvelse og Tybjerg kirker.
c) Forslag om anskaffelse af lysglobe til stearinlys. F.eks. til ”Åben Kirke” i Tyvelse.
d) Reklame for rock-gudstjenesten 22. marts klokken 19.00 i Tybjerg Kirke. I denne
forbindelse indsamles der penge til Ukraine.
e) Orientering om ny pilgrimsfolder.
8) Kirkeværger
a) Vrangstrup (Henri Larsen)
Forbereder sig på provstesyn 28/4.
Vedligeholdelse af orglet.
b) Tyvelse (Knud Erik Ingerslev)
Intet nyt
c) Aversi (Anni Nielsen)
Flænge i glasruder i Aversi kirke. Anni undersøger regler for eventuelt skift af glasruder.
Der indhentes tilbud på vedligehold af kirkemur.
Aversi kirke kalkes til august.
d) Tybjerg (Johnny Sørvin)
Der skal lægges et anker i den sydlige mur.
Udfordringer med overstrygning af muren på den nordlige side.
Der er indhentet tilbud på understrygning af taget over sakristi og kor.
e) Sandby (Bente Vistisen)
Intet nyt
9) Udvalg
a) Aktivitetsudvalg (Bente Vistisen, Susanne Andersen og Pia Abery Jacobsen)
Plan for aktivitetesudvalget revideret
b) Folderudvalg (Leif Jensen, Elsa Dahl, Lone Hamborg, Ib Nordmark og Inge Broms)
Intet nyt
c) Præstegårdsudvalg (kirkeværger og formand)
Intet nyt
d) Kirkegårdsudvalg (kirkeværger og formand)
Intet nyt
e) Valgudvalg (Susanne Andersen og Leif Dysted Jensen)
Intet nyt
10) Eventuelt
Møderække for resten af 2022:
Tirsdag den 05.04 kl. 18.30 i Kirkely
Torsdag den 05.05 kl. 18.30 i præstegården
Tirsdag den 14.06 kl. 18.30 i Kirkely
Torsdag den 11.08 kl. 18.30 i præstegården
Tirsdag den 06.09 kl. 18.30 i Kirkely
Torsdag den 06.10 kl. 18.30 i præstegården
Tirsdag den 15.11 kl. 18.30 i Kirkely

