
 

 
 
 
Dagsorden til menighedsrådsmøde i Hjembæk-Svinninge sogn 
tirsdag d. 19/3-2019 kl. 18.30 i Sognehuset 
 

 

 

Til stede:  

1)   Godkendelse af dagsorden 

       Vi synger 15: Op al den ting 

Afbud: Inger Jedig, Mette Kruse Andersen og 
Kirsten Dahl 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

     Møde i samarbejdsudvalg for ”De ni      

     Sogne” 

     DAP: Grøn kirke - affaldsindsamling 

               Diakoni – netværksmøde i             

               Hundige Kirke 

    Præstetavler i kirkerne 

      

A: Kirsten var netop blevet opereret. 

B: Samarbejdsudvalget: Rasmus Birkerod har 
sendt os et tilbud om en menighedsrejse til Israel. 
Vi bakker op om at give dette tilbud til dem i 
området, der måtte ønske sådan en rejse i januar 
2020. 

Grøn Kirke arrangerer en affaldsindsamling 31. 
marts. 

Netværksmødet om diakoni finder sted 27. marts. 

Præstetavler: Vi vil gerne sætte glastavler op, 
hvor også de nye hjælpepræster er med – 
formentlig i våbenhusene. Asbjørn går videre og 
indhenter tilbud. 

3)  Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arrangementer 

 

A: Musical 24. feb., sorgforedrag 28. feb. og 
hverdagsgudstjeneste om Sara er vel overstået. 

B: Vi sender tre deltagere til stiftsdagen 30. 
marts. Ved familiegudstjenesten 6. april deltager 
børnekoret. 

4)  Kasserer: 

1. behandling af årsregnskab 

Birgit fremlagde det endelige regnskab for 2018. 
Vi ender med et overskud på omkring 165.000 kr. 
Vi fortsætter den gode stil. 

Hjembæk-Svinninge sogns menighedsråd cvr nr. 
68518415 regnskab 2018 godkendt. 

5)  Kontaktperson Ingen punkter. 

6) Kirkeværger:  

  A: Status Hjembæk – off. licitation 

  B: Status Svinninge 

 

A: Nationalmuseet har endnu ikke givet lyd 
omkring afdækningen i kirken, hvorefter arbejdet 
skal udbydes. Vi skal vide, om arbejdet kan gå i 
gang 3. juni sidst i april, hvor kirkebladet skal 
gøres færdigt med gudstjenestelister osv.. 

Sten-APV: Vi har fået grønt lys til at sætte det i 
gang, som vedrører de registrerede gravminder. 
Vi betaler selv i første omgang og får beløbet 
refunderet af provstiet. 

Efter drænarbejdet i Hjembæk synker jorden visse 



 

steder. Dette må der tages hånd om. 

B: Lysholderne i bænkene er vakkelvorne og 
forårsager stearin på bænke, hynder og gulv. Vi 
får lavet et løsningsforslag til, hvordan de kan 
gøres mere stabile. 

Der bliver skrevet om kirkens hjertestarter i 
avisen inden længe. 

Lyset på tårnuret bliver der taget hånd om, når 
liften kan fremskaffes. 

Kommunen har endnu ikke henvendt sig omkring 
beskæring af buskads ved præsteboligen ned mod 
åen. 

Varmen i Hjembæk synes at have en defekt, der 
gør opvarmningen meget langsom. Jørgen Nielsen 
beder Maas om at hjælpe os med at få set på 
sagen. 

7) Sognehus: 

     Skabe 

 

Vi besluttede at indkøbe BESTÅ skabe med hvide 
låger fra IKEA. Tre eller fire fag, alt efter hvor 
mange der er plads til. Asbjørn bestiller levering. 

8) Eventuelt: 
     Næste møde 16/4 vært: John  

    Vi synger 402: Den signede dag 
 

Karin Borch må melde fra til næste møde. 

 


