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Til stede:  

   1) Godkendelse af dagsorden 

        Vi synger: DDS 729 Nu falmer skoven                                                

Afbud: John Jensen og Mette Kruse Andersen 
Claus Jørgensen og Gert Keilow ikke til stede. 
 
Tilføjede punkter: 
2. C: Konstituering 
4. Erkendtligheder ved jul 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 
             - Exit-projekt 
             - Nyt sognehus – hvor langt er vi? 
             - ”Herrens Veje” – noget nyt? 
             - Brug af sognehusets kalender – 
kursus 
             - Mulighed for kontorpraktikant 
         C: Konstituering 

A: Kirsten er tilbage og takker for blomster. 

B: Exit: 14. dec. kl. 17.00 i Sognehuset. 

Nyt sognehus: Både ejeren af garagerne bag det 
nuværende sognehus og ejeren af huset ved siden af 
kirken har meddelt, at de ikke er afvisende ifht. at 
sælge til kirken. Solcenteret er ikke interesseret. 

John har talt med Peder Gundersen. John og Asbjørn 
går videre med sagen. 

”Herrens veje”: Det bliver kl. 19.00 den 16. januar i 
Jyderup Sognegård, hvor fem præster medvirker. 

Sognehusets kalender:  

Vi aftalte, at vi hver især skriver vores belægning af 
Sognehuset ind i kalenderen. Jørgen forsøger at 
indføre os i brug af kalenderen den 14. dec. kl. 18.00. 

Kontorpraktikant: 

Vi kan kun tilbyde to formiddage om ugen. Asbjørn 
tager kontakt. 

C: Vi beholder status quo, som er: Kirsten Dahl: 
Formand, Karin Larsen: Næstformand, Birgit Hertz 
Petersen: Kasserer, Inger Jedig Andersen: 
Kontaktperson, Karin Borch: Kirkeværge i Hjembæk, 
John Jensen: Kirkeværge i Svinninge. Dette meddeles til 
provsti og stift – incl. de seneste justeringer efter at 
Jørgen Hass er udtrådt. 

3) Kirkens liv og vækst: 

 A: Afholdte arrangementer 

 B: Kommende arrangementer 

 - Nyt fra koncertudvalget 

A: Liv og død 5. november var et flot arrangement. 

B: Familiegudstjeneste 25. nov. i Svinninge. 

26. nov. kl. 15.00 i Svinninge: Til højbords med 
Reformationen 

Koncerter: 

Koncertudvalget har lavet en plan, som endnu ikke er 
konfirmeret af kunstnerne, så vi afventer datoer. 
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4) Kasserer: 

A: Status 
       - Kvartalsrapport pr. 30.9.2017 
       - Emne vedr. budget 2018 
       - Telefon-abonnementer – TDC på 
besøg? 
       - Juleerkendtligheder 

A: Kvartalsrapport: Ikke ankommet. 

Budget 2018: Hjembæk-Svinninge Sogns menighedsråd 
cvr. nr. 68518415 endeligt budget 2018 afleveret 23. 
okt. 2017 kl. 15.09. 
Telefonabonnementer: Vi har en kontaktperson hos 
TDC. Vi hører nærmere om et møde. 
Juleerkendtligheder: 
Kirsten og Inger/Birgit tager affære. 

   5) Kontaktperson: 

 

Ingen punkter 

6) Kirkeværger:  

     A: Hjembæk 

     - Udskiftning af gulvbelægning i kirken – 
se bilag. 

     B: Svinninge 

     - El-katafalk 

A: Michael Madsen har lavet en køreplan vedr. 
udskiftning af gulvbelægning i Hjembæk. Asbjørn 
skriver til ham, vedr. mulige symboler på enkelte af 
fliserne. Kirkerummet skal afdækkes, mens arbejdet 
udføres, og det vil tage 5-6 mdr.. Dette skal tilpasses – 
bl.a. vielser, der er bestilt i kirken. 

B: Der findes en model til 38.000,-. Kirkeværgen i 
Tølløse har bolden nu. 

Tårnuret har mistet en del blå maling under seneste 
storm. Klokkefirmaet Thomo kan måske hjælpe os med 
dette. Jørgen Nielsen undersøger. 

7) Sognehus: 

       

Birgit prøver at udforme et nyt sognehusregulativ, som 
vi drøfter på næste møde. 

8) Eventuelt: 
Næste møde: 2. januar 2018 
Evaluering af 2017 + datoer for 2018 
Jule/nytårs-frokost – ny dato 
Referat underskrives 

 

Vi synger: Kom og syng en enkel sang om 
frihed (Inger medbringer kopier)  

Flyere om kørsel til kirke er klar. Karin tager med til 
Ældrecenter, Asbjørn tager med til Bibliotek. 
Derudover lægehus (Kirsten) og Apotek (Inger). Jørgen 
lægger i kirkerne. 
Evaluering af året: Vi vil på januarmødet tage en snak 
kom, hvor vidt vi trives med arbejdsopgaverne i 
menighedsrådsarbejdet. 
Datoer for menighedsrådsmøder 2018: 
2. januar (Jørgen N. og Karin B.) 
30. januar (Birgit) 
6. marts (Karin L) 
17. april (Asbjørn) 
17. maj (Karin B og Jørgen N) 
12. juni (John) 
21. august (Inger) 
18. september (Claus) 
30. oktober (Karen) 
27. november (Gert) 
Julefrokost: Ny dato: 7. januar efter gudstjenesten i 
Sognehuset kl. 12.30 

 


