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     Til stede:  

1) Godkendelse af dagsorden 

Pkt. 4 C blev tilføjet 

    Vi synger: 725 – Det dufter 

Besøg af Gitte Fogelberg 
Fraværende: Claus Jørgensen 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

Vi husker at færdiggøre hvert enkelt 
punkt med oplæsning af referat. 

A: Poul Joachim Stenders bog ”Stop op” er indkøbt 
til læsning på skift i rådet. 

B: Maria, Mette, Karen og Jørgen har haft runde 
fødselsdage. 

3) Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 19. sep. Starter vi kl. 19.00 
med menighedsmøde. 

Provstiets dag. Skal vi køre sammen? 

C: Formandens økonomiske kompetence i 
gavesammenhæng. 

D: Udvikling af sorggruppe for unge.    

Forespørgsel om mad til de to timer, man 
mødes i sognehuset …frivillige? Start jan. 
2018. 

A: Højskolen og sommerkirken er afviklet med stor 
succes og fuld belægning. 

B: Provstiets dag 31. august fra kl. 17.00. Mindst 
otte af os tager med. Birgit og Asbjørn kører 16.30 
fra P-pladsen ved kirken i Svinninge. 

Asbjørn udarbejder information om, at vi har 
menighedsmøde 19. sept. kl. 19.00. 

Der er Palladiusfest 8. september i Jyderup 
Sognegård med samarbejdsudvalgsmøde kl. 17.00 
og efterfølgende spisning og samvær. 

Kirsten Dahl og Karin Larsen bistår ved 
konfirmanddag 10. september. 

C: På næste møde reviderer vi gavebudgettet. 

D: Gruppen kan komme til at bestå af 2-10 unge. 
Der er behov for en hylde eller to til materiale i 
Sognehuset, hvilket evt. aftales med Elsebeth og 
Kristin. Der vil blive et behov for en frivillig eller to, 
som vil hjælpe med bl.a. madlavning – evt. blot en 
gang om måneden. Gruppen regner med at begynde 
medio januar, og rådet var enige om, at de ikke 
skulle betale for leje af sognehuset. 

4) Kasserer: 

A: Budgetmøde 29/8 i sognehuset kl. 10.00. 
Gitte fra regnskabsfællesskabet kommer. 
Alle, som måtte være interesserede, er 
velkomne, men meld til, så vi kan sørge for 
en ”bolle” til hver.  

B: Æbletræer 

C: Præsteboligens tag    

A: Mødedatoen ændres til den 16. august kl. 10.00 i 
Sognehuset og bliver et budget-lægningsmøde, hvor 
rådet udarbejder udkast til budget 2018. Karin og 
Gert sørger for the og kaffe etc.. Den 29. holdes 
reserveret. 

B: Birgit har fået mail fra kommunen, der lover at 
vende tilbage med en godkendelse snarest. 

C: Vi har modtaget tilbud vedr. isolering af 
præsteboligens tag fra Peter Kristensen og 
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videresender straks til provstiet til videre 
behandling. 

5)  Kontaktperson:  

Jørgen Hass har talt med Kristin om 
belysning ved instrumenter i Sv. Kirke. 

      

Lys omkring orgel og klaver er stadig ikke ok. Jørgen 
Nielsen beder Stavnskær tale med Kristin om, 
hvordan det kan løses. 

Opslag omkring ny kirkesanger blev debatteret. 
Prøvesyngning aftales med Kristin. 

6) Kirkeværger: A: Hjembæk 

                             B: Svinninge 

      Lyddæmpning af graverkontor. 

 

A: Jørgen Nielsen prøver at få endnu et tilbud på 
entreprenør-arbejdet ved muren i Hjembæk. 

B: John læste synsprotokollen fra synet i maj op. 

7) Sognehus: 

      A: Tæpper og stole en blevet rensede. 

      B: Taget er utæt. 

A: Køkkenbordet i sognehuset er blevet slebet og 
gulv og stole rensede. 

B: Taget har ikke holdt tæt under de stærke regnfald 
i starten af august. John Veje fra provstiet har været 
forbi og lagt en plan for udbedring. Peter Kristensen 
udfører arbejdet. 

 
8) Eventuelt: Hjertestarter, nyt tilbud. 

Næste møde: 19/9 kl. 19.00 værter: Karen 
S og Karin Larsen hjælpere. 

Vi synger: 769 – Sig månen langsomt hæver 

Forslag fra Jørgen Hass om at lave et koncept i stil 
med Musik i Skumringstimen søndag aftner i Hørby 
Kirke sommerferien. Der var positiv stemning 
omkring det, og Jørgen går videre med ideen. 

Hjertestarter står ikke øverst på ønskelisten. 

Johns nye mailadresse: abildgaard1718@gmail.com 

Birgits: bihepe@outlook.dk 

 
Lukket møde 
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