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Til stede:  

1) Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: 712 – Vær velkommen 

Afbud: Inger Jedig Andersen 
Fraværende: Claus Jørgensen 
Resten af rådet var til stede. 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

1. Kontorpraktikant? 

2. Sangere på ældrecentre? 

3. Exit-projekt, Mette. 

4. Nyt sognehus. Hvor langt er vi? 

5. Inddrivelse af gravstedsgæld 

A:  

B:  

1. Kontorpraktikanten kunne ikke få nok timer. 

2. Asbjørn har aftalt et møde med præsterne i 
Gislinge og Kundby 12. januar, hvor sangersituation 
på ældrecentre tages op. 

3. Mette melder tilbage til Exit, at vi er positive, men 
kun har en, vi kan sende på kursus. 

4. John Jensen og Asbjørn Hansen har haft besøg af 
John Veje fra provstiet, som beså de grunde, vi har 
overvejet som mulige til et nye sognehus. Både 
garagerne bag det nuværende sognehus og det 
gamle graverhus ved siden af kirken er mulige at 
handle med. Kommunens jord mellem kirken og den 
nye kirkegård er også en mulighed, der er i spil. 

Vi afventer Vejes overvejelser og anbefalinger. 

5. Hvilken procedure skal gælde fremover? 

Rådet besluttede at iværksætte en procedure, hvor 
der udsendes rykkere i tre omgange. Hvis der stadig 
ikke kommer betaling bliver gravstedet 
henlagt/nedlagt. 

I sidste rykker bliver der skrevet om muligt besøg af 
vores konsulent (Inger). 

3)   Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

C: Nyt fra koncertudvalget 

D: Respons på brochurer? 

E: Trivsel i menighedsrådet 

A: Der er afholdt et møde med sangerne. 
Hverdagssangerne vil gerne fordele sig månedsvis. 

Både ”Til højbords med Reformationen” og 
”Nøddeknækkeren” trak ca. 50 personer til to 
spændende arrangementer. 

Julens mange gudstjenester er forløbet rigtig godt. 
Bl.a. har der i år været tre skoleafslutninger i kirken. 

Det gennemsnitlige antal deltagere ved 
gudstjenester, handlinger og koncerter er 52, hvis 
man ikke tæller ældrecentergudstjenester med. 
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B:  

Julefrokost 7. januar hos Karin har fået en del afbud, 
men afholdes efter planen. 

Den 13. januar er der bamse-familiegudstjeneste i 
Svinninge kirke 10.30. 

Den 16. januar er der debataften i Jyderup 19.00. 

21. januar er konfirmanderne med til gudstjeneste. 

28. januar opfører børnekoret musical om 
Snedronningen i Svinninge kirke 17.00. 

C: Koncertudvalget har pt. på programmet: 

Kyndelmissegudstjeneste med sangeren Martino 
den 4. feb. kl. 10.30 

Foredrag med musiker og sanger samt forfatter, 
Jakob Brønnum 15. april kl. 16.00: Emnet er Bob 
Dylan – Sange ved himlens port 

Høstfest 23. sept. i Svinninge med IntSåRing. 

Julekoncert med Carsten Knudsen (De Nattergale) 
der spiller ukulele m.m. 16. dec. kl. 16.00. 

D: Mange brochurer er taget. Vi har endnu ikke hørt 
fra nogen. 

E: Vi havde en god snak over kaffen om vores trivsel 
i rådet.  

  4)   Kasserer:  
      A: Godkendelse af 3. kvartalsrapport fra 30.   
      september 2017. 
      B: Telefonabonnement i graverboligen 

A: Kvartalsrapport for 3. kvartal 2017 blev fremlagt 
og godkendt. 

B: Rådet besluttede at bekoste tilkobling af fibernet 
i graverboligen i Hjembæk (ca. 2-3.000 kr.), 
hvorefter Jørgen selv bekoster den månedlige 
udgift. Fastnetnummeret nedlægges, så Jørgen kun 
har mobil. Han bevilges desuden en ny telefon. 

   5) Kontaktperson:  
      Planlægning af medarbejdermøde i februar  
      (uge 6?). MUS-samtaler påbegyndes i  
      uge 2 efter aftale. 

 

6) Kirkeværger: 
    Hjembæk: Tidsramme for udskiftning af     
   gulvbelægning, få motiver på fliser? 
   Svinninge: Tårnurets tilstand i Svinninge. 

Hjembæk: 
- Asbjørn har skrevet til arkitekt Michael omkring 
vielser med mere i Hjembæk, som kan gøre det 
vanskeligt at nå kirkegulvet i 2018. Koret skal ikke 
ordnes, så beløbet bliver nok ikke de 325.000, som 
Michael først havde vurderet. Måske snarere 
250.000,-. 
Vi afventer både Michaels vurdering af 
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tidsforbruget, mulighed for særlige fliser og 
provstiets udmelding mht. økonomien. 
- Der er blevet fjernet noget jord ved sydmuren i 
Hjembæk, så vandet ledes væk. 
- Helhedsplanen er endnu ikke iværksat. 
Urnegravhaven påbegyndes formentlig til februar. 
Svinninge: 
En fjerdedel af urskiven er faldet af under en storm 
sidst i oktober. Vi har fået et tilbud på 67.000 fra 
tårnurmageren. John Jensen taler med Peder 
Gundersen om det videre forløb. Er det et 
forsikringsspørgsmål? Kunne vi evt. belyse urskiven? 
Kan vi vælge ikke at have et tårnur? 
Nye radiatorer er monteret i præsteboligen. 
Svinninge har modtaget og taget en ny selvkørende 
katafalk i brug. 

7) Sognehus 

A: Udlejningsreglement  

Rådet gennemgik Birgits forslag. Hun og Asbjørn 
færdiggør reglementet. 

 

8) Eventuelt 
   Næste møde: 30/1 kl. 18.30 Vært: Birgit. 
   Vi synger: 136 – Dejlig er den himmel blå. 

 

Lukket møde  

 


