
Varpelev menighedsråd 

Menighedsmøde den 22. maj 2013 kl. 19.30 i forsamlingshuset. 

Til stede var: Kirsten Bjørneboe, Reinar Jensen, Lars Ove Hansen, Bente Christensen, Anette Seifert, 
Frede Dahl, Margit Sonne plus en del fra menigheden. 

Den hustandsomdelte folder kan ses her (pdf-fil) 

Vi var først i kirken, hvor vi fik en fin historisk fortælling af Lars Ove Hansen, Derefter fortalte 
præsten Anette Seifert om mange interessante detaljer ved kirken. 

Kl. 19.30 mødtes vi alle i forsamlingshuset. Der var et pænt fremmøde fremmøde af menigheden og 
andre kirkegængere. Vi var i alt 16 personer (8 fra menighedsrådet og 8 gæster). Vi startede med en 
let osteanretning og rødvin mv, hvor snakken gik livligt. 

Kl. 20 bød Kirsten B. velkommen og begyndte den ordinære dagsorden, som blev godkendt. 

Det sædvanlige punkt om, hvad der er indkommet siden sidst, blev gennemgået af Kirsten, bl.a.: 

• Provsten John Salling går på pension med udgangen af maj 2013, og biskoppen har 
konstitueret provsten fra Ringsted-Sorø provsti Lars Poulsen i stillingen som provst for 
Tryggevælde Provsti. 

• Der har været tyveri af metaludsmykning fra gravstenene på kirkegården den 10. april 2013. 
• Varpelev Menighedsråd har overtaget administrationen af Gårdejer Niels Peder Pedersen og 

hustrus legat fra kommunen. 

Herefter fortsatte vi med det egentlige menighedsmøde begyndende med, at menighedsrådets 
medlemmer præsenterede sig selv. 

Kirsten fortalte, hvad der var sket siden sidste valg. 

Vi snakkede om samarbejdet med  Hårlev menighedsråd og præst og personale. Og indimellem havde 
vi en masse snak om, hvorvidt Varpelev er for lille til eget menighedsråd. Det blev vi ikke rigtig enige 
om, men der blev udvekslet en masse synspunkter. 

Anette fortalte om præstens arbejde, der er meget omfattende, indimellem spurgte vi en masse og 
fik en masse svar. Det mest konkrete var nok, at Anette ville undersøge muligheden for, at 
pinsegudstjenesten kan rykkes til lørdag i samarbejde med et arrangement, som Ranestedet holder - 
i år var det i hvert fald en lørdag. 

Bente fortalte om, hvad krikeskatten bruges til og hvordan vores budget ser ud, og tog vores 
almindelige punkt om budgettet med. 

Reinar (kirkeværge) og Margit (graver) fortalte i fællesskab om kirkens og kirkegårdens 
vedligeholdelse og kirkens fremtid. Der har været mange begravelser i år i forhold til tidligere år, 
men hvordan fastholder vi på sigt kirkegården, som den er. Der er en tendels til, at folk bliver 
begravet anonymt. 

Så snakkede vi om kirkens andre ikke-kirkelige aktiviteter som fx koncerter, foredrag og lignende og 
blev enige om, at et menighedsmøde som dette er en god idé, så det vil blive gentaget næste år. Dog 
skal vi sætte et sluttidspunkt, da det blev lidt sent - vi sluttede kl. 22.30. 

Eventuelt var der ikke noget om, og vi glemte at fastsætte næste møde, so bør være inden 
sommerferien. 
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