Menighedsmødet tirsdag d. 9. juni 2020 - formanden orienterer

Slangerup Menighedsråd har en funktionsperiode på 2 år. Rådet består af 10 valgte medlemmer og
sognets to præster, Caja Winterø og Klaus Meisner. Der er 1 valgt suppleant. De offentlige
menighedsrådsmøder holdes en gang om måneden. Dagorden og mødereferater kan ses på kirkens
hjemmeside under menuen menighedsrådet
https://www.slangerupkirke.dk/menighedsraadet/referater/.
Præsterne er ansat af Kirkeministeriet. Personalet er ansat af menighedsrådet. Det praktiske arbejde
i menighedsrådet sker i udvalgene og af kirkeværgen, kontaktpersonen, kassereren og formanden.
Det kræver planlægning og store økonomiske midler at vedligeholde kirkebygningen, kirkegårdene,
præstegården og Kingos Minde. I år er altertavlen restaureret. Konservatorerne arbejdede i flere
måneder, så farverne nu lyser i klart. Provstiet har for nylig godkendt, at vi kan fortsætte den
indvendige restaurering. Konservatorerne starter januar 2021. Som indsatsområde arbejdes
endvidere på en bedre klimastyring i kirken for at forbedre indeklimaet og hensynet til inventaret.
Der er sat dataloggere til måling af fugtighed og senere monteres UV filter på et vindue i kirken. I
løbet af sommeren kalkes de hvide ringmure. I årets løb er kirkens hjemmeside blevet fornyet. I
efteråret bad menighedsrådet Kirkefondet danne en sogneanalyse, så det er muligt bedre at målrette
kirkens aktiviteter.
Menighedsrådet skaber muligheder for en bred vifte af kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper. I
efteråret blev Susanne Jakobsen ansat som KKK medarbejder (Kirke -Kommunikation- og Kultur),
hun laver blandt andet forløb for juniorkonfirmanderne. Marie Falster har hold med
babysalmesang, Klaus Hegedahl underviser børnekoret og kirkens voksenkor. Nogle gange i løbet
af året medvirker børnekoret eller voksenkoret ved gudstjenesterne.
Covid-19 har desværre præget kirken og sognearbejdet siden marts. Kirken blev lukket for
gudstjenester - endog gennem påskehøjtiden. Medarbejderne blev sendt hjem for at udføre
nødvendigt arbejde hjemmefra. For at undgå smittespredning måtte kun 20 personer deltage ved
bisættelser. Mange arrangementer og konfirmationerne er udsat til september. Senere i forløbet
vendte kirkegårdens personale tilbage for at udføre nødvendigt arbejde på kirkegårdene.
Covid-19 har på mange måder været udfordrende. Jeg er meget glad for, at præster og personale har
vist engagement og iver efter at finde måder på at kunne ”holde kirken åben” trods nedlukning og
restriktive forhold. Der har blandt andet været blandt ”live-streamet-gudstjenester”, prædikener lagt
på hjemmesiden, indlæg på Facebook og Instagram, mulighed for samtaler ved at ”gå en tur med
præsten”, medvirket ved 4. maj arrangement på Kirketorvet, telefonsamtaler, klokkeringning kl.17.
Kristi Himmelfartsdag blev det atter muligt at deltage i gudstjeneste. Senere deltog mange børn i en
temagudstjeneste over filmen ”Frost”.
For at kunne holde overholde myndighedernes retningslinjer og afstandskrav må der højest være 97
personer i kirken. I øjeblikket benytter vi hver anden kirkebænk. I mødelokalet i Kingos Minde må
der være 17 personer og i konfirmandlokalet 15 personer.
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Menighedsrådet har ansvar for at opretholde et godt arbejdsmiljø for personalet. Det har været en
ekstra udfordring og belastning de sidst måneder. Præsterne og personalet møder kirkegængere
både ved sorgens og i festlige begivenheder. De gør en fin indsats for, at det hele fungerer.
Desværre har kirkens organist Nikolaj Kjølsen været langtidssygemeldt, så året igennem har vikarer
dækket de mange tjenester.
Regnskab 2019 viser fælles indtægter på ca. 4,3 mio.kr. og en resultatopgørelse af driften på ca.
140.000kr. I budget 2021 er det ligningsmæssige beløb til drift på 4,232 mio. kr.
Der er valg til menighedsrådet d. 15. september 2020.

