
Dagsorden for menighedsrådsmøde i Hjembæk-Svinninge Sogn
Sognehuset tirsdag d. 16. april 2019 kl. 18.30

Til stede:

1) Godkendelse af dagsorden

Vi synger 346: Nu er dagen fuld af sang

Afbud: Karin B. Borch

Karen Skydsgaard

2l A: Meddelelser fra formand

B: Meddelelser fra andre

DAP:

Ny hjemmeside i provstiet

Nyhedsbrev fra regnskabssamarbejdet

C: MØde for kontaktpersoner 715 -kl.
t7.oo

D: Godkendelse fra Nationalmuseet af
arbejdsgang og arbejdstelt vedr. gulvet
iHjembæk.

E: Nyt om præstetavler?

A: Tak for blomsterhilsen efter operation.

Birgit kigger vores personalehåndbog igennem og

overvejer, om vi skal revidere eller udvikle dele af den.

B: På virk.dk ligger forskelligt - bl.a. noget om vores
ladbil, børneattester, regninger m.m. Birgit prøver, om
hun kan få adgang.

Provstiet har lanceret en ny hjemmeside, hvor man nu

kan ansøge digitalt.

John opdaterer hos Salling Group, så vores Netto-kort
også fremover kan anvendes.

C: lnger kan ikke deltage, men der kommer formentlig
et nyt mØde.

D: Michael Madsen er gået videre med ansøgningerne
vedr. Hjembæk-gulvet, efter at Nationalmuseet har
godkendt afdækningen.

Vi besluttede at lukke Hjembæk kirke fra 3. juni, selv

om vi ikke ved præcist, hvornår arbejdet kan gå i gang

med gulvet.

E: Asbjørn har arbejdet med en opstilling af præster og

assisterende præster og går videre med sagen.

Kirkens liv og vækst:

A: Afholdte arrangementer

B: Kommende arr.

C: Koncertudvalget?

3) A: John, Lizzie og Asbjørn var til en god Stiftsdag 8.

april i Roskilde om "at ramme tonen".

Der er opstartet et nyt hold minier - 9 drenge. Planen

er at slutte med dem 29. mai.

Ved familiegudstjenesten 6. april deltog kirkens
børnekor.

B: Langfredag er der musikalsk komsammen i

Hjembæk kl. 11-.00.

Mette har familiegudstjenesten 27. april, hvor der er
to dåb.

Den 30. april er der generalprøver for konfirmanderne
i Svinninge fra 10.00-12.00, hvorefter man går til
Hjembæk, hvor der også er generalprøver ca. 13.30.
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