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     Til stede: Afbud fra Inger Jedig Andersen 

1) Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: 346 i Højsk.: Nu er dagen 

 
Claus Jørgensen deltog ikke.   

2) A: Meddelelser fra formand og opfølgning 
på punkter fra sidste møde. 

B: Meddelelser fra andre 

 

A: Makuleringsmaskine er endnu ikke indkøbt. 

Mur ved Svinninge kirke ud mod vejen får en 
ekstra gang kalkning uden beregning. 

Ansøgning til provstiet på 32.000 for at komme i 
gang med anlæg på Hjembæk kirkegård er afsendt. 

Birgit vil gerne på kursus omkring regnskab. 

B: Ingen meddelelser 

3) Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. Visionsdag.  

Kirkesynsdato: 24/5? 

C: Samarbejdet med De ni sogne. 

A: Miniholdet er afsluttet og et nyt begyndt med 
12-13 børn. Konfirmandweekend med rollespil 
forløb rigtig godt, men en del konfirmander mødte 
ikke op. Påskens gudstjenester med kor og klezmer 
forløb rigtig godt. 

B: 2. pinsedag er i år i Mørkøv 

Kirkesyn bliver 24. maj. John og Asbjørn begynder i 
i præsteboligen kl. 11.00 med Peter Kristensen. 

Derefter sognehuset og spisning. Ca. 12.30 på 
Svinninge kirkegård, kirkegårdskontor og kirke. 

15.00 begynder vi i Hjembæk. Færdig ca. 17.00. 

C: Vi vil godt undersøge, om der er nogen, der 
kunne forestille sig at indgå i interessegrupper og 
igangsætte fælles tiltag som f.eks. sorggruppe, 
børnearrangementer, orkester osv.. 

4) Kasserer 

    A: Vedtagelse af fuldmagt til de 3 damer i 
regnskabsfællesskabet! Skal føres til referat! 

    B: Status: Kørsel vikarer. Flere bon’er fra 
samme formål på ét papir? 

C: Æbletræer    

A: Menighedsrådet vedtog at give Gitte Fogelberg, 
Pernille Brynje og Birthe Hamann fuldmagt til at 
handle på menighedsrådets vegne i 
bankanliggender og hvad regnskabssamarbejdet 
ellers indebærer. 

Der er møde med Gitte d. 25. april, hvor budget 
2018 overvejes. Ønsker bedes sendt til Birgit. 
Årshjul for budget blev omdelt. 

Peter Kristensen har skåret hul i præstegårdens 
tag for at vurdere, hvordan der bedst kan 
udbedres med mere isolering. Tilbud afventes. 
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B: Vikarer får lav takst fra hjem til kirke og høj 
mellem kirkerne/arbejdspladserne. 

Én bon er ét bilag! Begræns derfor, så der bliver 
gjort flest indkøb på samme bon. Bon’er afleveres 
hurtigst muligt og senest indenfor samme måned. 
Postkassen ved graverkontoret tømmes tirsdag 
morgen kl. 8.00. 

C: Vedr. plantning af æbletræer: Vi skal finde ud af, 
hvor vi gerne vil plante og send det til kommunen. 
Karina Bjerre og Birgitte Åskov hører gerne 
nærmere til godkendelse. Kirsten, Birgit og Karin B. 
finder forslag til egnede steder til næste møde. 

Der skal plantes fem nye æbletræer på 
græsplænen ved Hjembæk og det gamle fjernes. 

5)  Kontaktperson 

A: Urnegravhave i Svinninge.  

B: Status på grav-kasse, købekort og 
nøgler? 

A: Jørgen Nielsen fremviste en ideskitse til et nyt 
urnegravs-anlæg på Svinninge Assistenskirkegård, 
dér hvor der lige nu er et større græsområde. Vi 
ser på arealet ved kirkegårdssynet og sender en 
tegning til provstiet for kommentering.  

B: Jørgen har et firma på hånden, som kan skaffe 
en gravkasse. Købekort og nøgler er på plads. 

 

6) Kirkeværger: 

    A: Hjembæk 

    B: Svinninge 

    C: John, lyddæmpning, graverkontor. 

 

A: Der er blevet set på trappen ved Hjembæk 
kirkegård. Peter Kristensen udbedrer den snarest. 

Der skal sprøjtes for borebiller i Hjembæk kirke. 

B: Der er plantet stedmoderblomster på 
kirkegården (900 stk.). Ukrudtsbrænder og skilte er 
indkøbt. 

Der skal indkøbes et nyt stakit til graverboligen i 
Hjembæk. Pris ca. 3.000 kr. 

Infotavlen ved Svinninge kirke er svær at se 
igennem. John udmåler og indsætter nyt plexiglas. 

Reolerne, der står i kapellet flyttes ind i kirken ved 
orgelet, så Kristin har et sted at lægge sine noder. 

Kristin synes ikke, at de indkøbte lamper løser 
problemet med at kunne tænde lys separat i 
orgelhvælvingen. John og Kristin taler sammen om 
mulighederne. 

C: Der er et tilbud på bordet til 6.000 kr. John 
skaffer endnu et tilbud. 

7) Sognehus: Der vil fremover ligge en ”indkøbsbog”, som man 
kan anføre i, hvis der er noget, der er brugt op. 
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  Der er opsat røgalarmer både nede og oppe. Der 
er desuden indkøbt en hammer, så ruder kan slås 
ud. Rebstige indkøbes. 

Køkkenbordpladen slibes og lakeres. 

Risten ved bagdøren er blevet balanceret. 

Der er sat små skuderigler på den højre dør i 
entreen, så den kan lukkes af. 

8) Eventuelt: 
Næste møde: 16/5, vært: Inger. 
Oplæsning og godkendelse af referat 

Vi synger: 639 i højsk.: Forårshimlen er 

Kirkebil? Flere har henvendt sig, så Karen 
overvejer at lave en folder, der efterlyser folk, som 
kunne tænke sig at køre andre til kirke og folk som 
gerne vil benytte kørsel.  

Forslag om evt. at ansatte to sangere i stedet for 
en, så de kan deles om hverdage og søndage, tages 
op på visionsdagen. 

John indkøber glas til at supplere op med ved 
alterbordene. 

 


