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Til stede: Afbud fra Mette 

1) Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: Sneflokke kommer vrimlende 

    Kristin kommer og orienterer  

Kristin Lomholt: 
Børnekor 
For at fastholde børnekor-børnene, vil det være 
godt at lade dem opspare ”point” og fortjene en 
tur (f.eks. Sommerland Sjælland). Det vil styrke 
det sociale tilhørsforhold. Her ud over kommer 
de til at synge i kirken (gerne 2 gange pr. halvår) 
og f.eks. deltage i dagstævner. 
Det koster godt 2.000 at være medlem af FUK 
(Folkekirkens Ungdomskor) 
Voksenkor 
Kunne også fint medvirke et par gange pr. halvår 
ved gudstjenester (ud over 1. søndag i advent og 
påskedag, Sognets Koncert og 
hverdagsgudstjenester). 
Et medlemskab af Danske Folkekor vil være en 
god ide, men der er ikke noget kirkeligt i det. 
Det koster 65 kr. pr medlem + et gebyr ved de 
enkelte stævner. 
Menighedsrådet er positivt stemt over for alle 
disse tanker og opfordrer til at sætte dem i værk.
  

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre. Asbjørn om 
præstetavle. 

C: Central kirkebogsføring. Beslutning 

A: De blå duge i Sognehuset efterlyses. 

Provstiet har forhandlet gas- og elpris. 

Pastoratomdannelsesmøde 29. feb. i Vipperød. 
Kirsten og Asbjørn deltager. 

Vi deltager umiddelbart ikke i Sogneindsamling 
(13. marts), med mindre der er en, der melder sig 
som indsamlingsleder. 

B: Stiftsdag er i år 12. marts. 

Asbjørn havde forslag med til præstetavle, men 
endnu ingen priser. 

C: Skrivelse blev underskrevet af Kirsten Dahl på 
rådets vegne. 

3):  Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

       C: Forslag til datoer for MR møder m.m. 

A: Julen er vel overstået. Fin fordeling af 
kirkegængere. Salmesangsaften i kirken 
fungerede godt, så fremover også i kirken. 

B: 2. feb. kl. 19.00 i Hjembæk – Kyndelmisse med 
pianisten Pojken Flensborg. 

23. feb. Hverdagsgudstjeneste 
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27. feb. Familiegudstjeneste 

C: Datoer for 2016 (vært i parentes) 

1. marts (Lizzie)/ 12. april (Asbjørn)/ 10. maj 
(Marianne)/ 14. juni (Kirsten)/ 9. aug. (Karin B)/ 
13. sep. (Gert)/ 4. okt. (Mette)/ 8. nov. (Hass). 

Sognets koncert 10. april 16.00 

Opstillingsmøde 20. sep. (Hjembækfolk) 

Konstituerende møde 22. nov. (Helge & Co.) 

Kirkesyn 24. maj 

Budgetmøde 10. sep. 

Sommerhøjskole 21. - 23. juni 

Sommerkirke for børn 2. - 4. aug. 

Udflugt 13. august (forlag til arr.: Elsebeth, 
Svend, Jørgen N. og Asbjørn) 

Høstgudstjenester 18. (Hjembæk) og 25. sept. 
(Svinninge – der pyntes dagen før kl. 11.00) 

Koncerter: 

12. maj: Børnekor-musical 

25. september: Gruppen Svæv (høst) 

30. oktober: Teater om Katharina Luther 

6. nov.: Alle Helgen, Louise Hjort, fløjte 

April eller juni: Emmaus-koret 

5): Kasserer: 

A: Status. Årsopgørelse for 2015 

B: Referat af kasseeftersyn 

A: 2015 er ikke færdigbogført, men resultatet 
tegner til at blive fint. 

B: Revisionsprotokollat af nov. 2015 blev oplæst. 

Vi vil følge protokollatets anvisninger. 

Henrik Dahl fra Butterup-Tuse assisterer. 

 6): Kontaktperson:  

      Samarbejdsaftale med Kundby. Hvad nu? 

Musikerne er ikke forpligtede på at bytte med 
hinanden, men uden papiret har de slet ikke 
muligheden, så vi beholder aftalen, men ingen er 
tvunget til noget. 

7): Kirkeværger:  

    Referat af møde med Rasmus om  

    helhedsplan for Hjembæk kirkegård 

Der er kommet ideer på bordet. 

Man mødes igen 1. marts. 

Graverne skal på kursus i farlig transport. 

8): Sognehus: 

      A: Foldedør 

A: Foldedøren er bestilt og kommer her i foråret. 

B: Se D  
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      B: Gulv 

      C: Maling 

      D: Håndværkere? Tilbud fra Ikea. 

      E: Hvornår/ Hvem hjælper? 

C: Se D 

D: Vi har fået tilbud fra IKEA og Jan Askedal på 
opsætning af køkken og gulvopretning. Vi vælger 
Jan Askedals tilbud. 

E: Når vi kender Askedals tidsramme, skal vi have 
køkkenet revet ned og gulvet fjernet. Herefter 
skal gulv laves og køkken sættes op. Derefter ser 
vi på maling og fliser. 

9): Eventuelt: 
Næste møde d. 1/3. Vært? 
Oplæsning af referat 

Vi synger: Nu går solen sin vej.. 

Hjembæks mikrofon virker igen. 

COOPs købekort skal udskiftes. 

Lukket møde  

 


