
 

 
 
 
Referat af menighedsrådsmøde 
Tirsdag d. 9/8 - 2016 i Sognehuset kl. 18.30 
 

 

 1 

Til stede:  

   1) Godkendelse af dagsorden 

   Vi sang: 370 - Menneske, din egen magt 

Dagsorden blev godkendt uden ændringer. 
Afbud fra Lis Larsen og Mette Kruse Andersen. 

2) A: Besøg af Anne Katrine Clausen, 
som vil fortælle om diakoni. 

 

Diakoni kommer af et græsk verbum, der betyder ’at 
tjene’. Mere konkret: Kirkeligt socialt arbejde. Det 
bibelske udgangspunkt er beretningen om de 7 
fattigforstandere fra Ap.G. Her sidestilles den verbale og 
den praktiske tjeneste ved kirken. Det er en 
grundlæggende livsform, at menigheden lægger krop og 
hænder til kærlighedsbudskabet i Bibelen. 

Gudstjeneste, undervisning, mission og diakoni er 
ligestillet i dagens kirkelige arbejde. 

Vi er skabt og har umistelig værdi. Vi anerkendes for, 
hvem vi er og alle har en værdighed i sig selv. 

Diakoni er en form for gudstjeneste. Vi skal se Jesus i 
vores medlidende næste – cf. den barmhjertige 
samaritaner og ”elsk din næste som dig selv”. Gud er til 
stede i den nødlidende, så vi skal ikke bringe Gud til 
vedkommende – vi skal i stedet finde Gud i ham/hende. 
I diakonien bekæmper vi lidelser og lindrer 
uretfærdighed. Det kan man gøre på utallige måder. 

Vi skal have undersøgt forsikringsmuligheder i 
forbindelse med kørsel med ældrecentrets bil og 
tandemcykler.  

Overskuelige og klart definerede opgaver til frivillige – 
f.eks. handicap-hjælpere, der kan ledsage til 
gudstjeneste. 

3)  A: Meddelelser fra formand 

  B: Meddelelser fra andre 

 

A: Arkitekt Michael Madsen har sendt et 18 siders notat 
om Hjembæk kirke vedr. kirkemur, toilet i gl. kapel og 
gulv inde i kirken. 

Alle kirkens bygninger skal energimærkes i 2017. Kirsten 
undersøger, om det kun er dem, der ikke blev 
energimærket sidst. 

Kirsten gjorde os bekendt med, at provstiet bistår, når 
der skal forhandles løn. 

B: Ny præstevikar i Jyderup: Pia Abery Jakobsen. 

Ny præstevikar i Kundby: Henriette Brix Worm 
Andersen. 
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Priser indhentes på vinduer og tagudskiftning i 
præstegården. Vinduerne er på i 2016 og taget i 2017. 

4) Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arrangementer 

 

A: Højskole vellykket igen igen og ligeledes 
Sommerkirken. 

B: Udflugt 13. august er på skinner. 

1. hverdagsgudstjeneste efter ferien er 6. sept.. 

Torbenfeldt 21. aug. 10.30: Karin B. medbringer kaffe og 
the. Asbjørn medbringer prisskilte og vekslepenge. 
Jørgen medbringer disk og kalk fra Hjembæk og 
pengekasse. 

Palladiusfest d. 16/9: Samarbejdsmøde kl. 17.00 og 
middag fra kl. 18.00. 

C: Provstiets dag 30/8 

Vi kommer ni personer. Asbjørn, John og Gert kører fra 
parkeringspladsen 16.45. 

D: Køreplan for valg, se bilag, 4D. 

E: Presse, hjemmeside, sogn.dk etc.. 

Asbjørn overvejer, hvad der kan stå på et banner. 

   5) Kontaktperson. Vi skal i retten den 13. september vedr. kirkesanger. 

Vi har ikke hørt fra hans repræsentanter endnu. 

6) Kasserer: 

    A: Helges ansøgning. Se bilag 6A. 

    B: Budgetmøde lør. d. 10/9 kl. 9.00 

    C: Gennemgang af 2. kvartalsrapport.  

A. Helges ansøgning om udtrædelse af menighedsrådet 
blev imødekommet. 

B. Ved budgetmødet ses også på debitorlisten. 

Beværtning vil Gert stå for. 

C. Hans Jørgen gennemgik regnskabspapirerne og rådet 
tog kvartalsregnskabet til efterretning. 

 

7) Kirkeværger: 

    A: Malerarbejde i sognehus, træ i Hj. 

   B: Nye vedtægter for kirker & kirkegrd. 

       Nye Takster v. Jørgen Nielsen 

A: Dørene er blevet malet i ferien. Træet i Hjembæk er 
fældet. Jørgen fordeler til dem, der ønsker. 

B: Udsat til senere møde. De skal afleveres til november. 

 
8) Evt.: Næste møde: 20/9, vært: Gert 

Oplæsning af referat 
 

 

 


