
 

 
 
 
Referat af menighedsmøde og menighedsrådsmøde i Hjembæk-
Svinninge sogn, tirsdag d.19/9 kl.19.00 - 2017 i Sognehuset, Kirkevej 4. 
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    1) Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: 353 – Septembers himmel 

Afbud fra Mette. 
Gitte Fogelberg og Lizzie Jensen var til stede. 

2) A: Har vi besøg, holder vi 
menighedsmøde. Er vi alene, går vi i 
gang med rådsmødet. 

B: Valg af kontaktperson og evt. 
næstformand. 

 

A: Menighedsmødet blev aflyst pga. manglende 
fremmøde. 

B: Jørgen Hass har bedt om at få lov til at trække sig ud 
af rådet pr. 9/8-17. Han har afleveret nøgler og et USB-
stik til K.D. og sat alle mapperne i arkivet. 

Inger Andersen blev foreslået som ny kontaktperson og 
accepterede. Karin Larsen blev foreslået som ny 
næstformand og accepterede. 

3) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

 

A: Kirsten har skrevet til Kristeligt Dagblad om nogle af 
vores gode tiltag. 

B: Pt. syv ansøgninger til stillingen som kirkesanger. 

Komtesse Lerches Legat har holdt bestyrelsesmøde 
med Helge Jensen som konsulent og regnskabsfører. 
Arbejdet med at få legatets midler frigivet er 
genoptaget. 

4) Kirkens liv og vækst 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arrangementer 

 

A: Torbenfeldt 20. aug. var godt besøgt og havde ok 
vejr. Vi var godt repræsenteret på Provstiets dag 31. 
aug. Palladiusfest afholdt 8. sept. sammen med 
samarbejdsudvalg. Ca. 20 deltog. Fra Hjembæk-
Svinninge var Asbjørn, Gert og Karin Larsen med. Den 
første hverdagsgudstjeneste blev afholdt 12. sept. – 
dog kun ca. 20 deltagere. 

B: Høstfest med harmonika 24. sept. 

Familiegudstjeneste med tryllekunstner 30. sept. i 
Hjembæk. Også familiegudstjeneste 7. okt. i Svinninge 
kirke. 

Kommunen har udpeget to steder i byen, hvor vi kan 
plante æbletræer. Asbjørn ansøger kommunen om lov 
til at holde arrangementet. Kirsten undersøger, hvad vi 
kan få. Vi skal selv sørge for træerne de første tre år. 

Pia Lorentzen og Inger Andersen er glade for vores 
tilbagemelding om, at de kan bruge Sognehuset til 
sorggruppen. To grupper har meldt sig som madlavere. 

John, Karin L., Asbjørn, Karin B., Gert og Asbjørn 
deltager i møde med provstiet om nyt sognehus 2. okt.  
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5) Kasserer 

A: Præsteboligens tag 

B: Status 

       

A: Arbejdet er gået i gang. 

B: Revisionsprotokollat af 13. sept. 2017 vedrørende 
årsregnskab for 2016 blev fremlagt og godkendt på 
mødet. Kommentarer er taget til efterretning. 

Gitte anbefalede, at vi så på vores telefonaftaler – evt. 
fik en konsulent ud fra TDC. 

Husk at skrive på faktura’er, hvad udgiften angår – om 
det f.eks. angår kirken, kirkegården eller sognehuset. 

Budgettet skal være klar hos Gitte 24. oktober, så vi vil 
hver især udpege de poster, vi finder mest oplagte til 
besparelser og aflevere til Birgit senest 3. oktober. 
Herudover mødes vi torsdag 5. oktober 18.30 i 
sognehuset og færdiggør budgettet. 

Snak om gaveregulativ udsat til næste møde. 

6) Kirkeværger 

A: Hjembæk 

B: Svinninge 

     

A: På tirsdag 26. sept. påbegyndes det at anlægge det 
nye urnegravsted. 

B: Et indbrud i skuret på assistenskirkegården er 
anmeldt til politiet. Der er stjålet en plæneklipper. 
Forsikring er kontaktet. Jørgen indkøber en ny. 

Lampet i Svinninge er rettet op, og det udvendige lys er 
også udbedret. Ukrudtsbrænderen virker dårligt og 
byttes. Kapellet trænger til hvidtning. 

7) Sognehuset: 

        

Omkring 22. september påbegyndes det at udbedre 
Sognehusets tag. 

Der er indkøbt aflastningsstole til køkkenpersonalet. 

8) Eventuelt: 
Næste møde 24/10, vært: John 

Vi synger:  

Præstens farveprinter er gået bagud af dansen. Der 
indkøbes en ny, der både kan printe farver og udskrive 
attester gennem Kirkeministeriets IT-kontor. Ca. 
3.200,- kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


