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1) Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: 236 påskeblomst 

Afbud fra Mette Kruse Andersen, John Jensen og Karin 
Borch. 
Karen Skydsgaard, Christian Muldstrup Jørgensen ikke 
til stede. 
 
Punkt 3E udsættes til næste møde. 

2) A: Meddelelser fra formand 

       - Spørgeskema fra Provstiet, se bilag. 

B: Meddelelser fra andre: 

- Gravsteder for ubemidlede 

- Behandling af data-info 

- Billeder fra nettet 

A: Mette er sygemeldt i yderligere otte uger. 

Flere i rådet har allerede besvaret provstiets skema. 

B: Højskolen er allerede fyldt. 

Radonmåling er for høj i Svinninge præstebolig. En 
konsulent kommer 18. april kl. 10.00 og lægger en 
plan. 

Kommunen vil ikke længere betale for gravsteder, når 
borgere ikke selv har penge til det. Provstiet opfordrer 
til, at vi alligevel sender regningen videre, da 
kommunen ikke har lovhjemmel til at afvise. 

Det går rigtig godt med Ebbe som medarbejder på 
kirkegården. 

Som udgangspunkt må man godt bruge billeder, som 
er offentligt tilgængelige. 

Detlef sørger for afløsere til Mettes søndage. 

Håndtering af cpr-numre er blevet striksere. De må 
ikke stå på skærmen i graverkontoret eller findes i 
mapper, der står fremme. Vi må heller ikke bede folk 
sende dem i mails. Jørgen fremskaffer et arkivskab til 
mapper. 

3)  Kirkens liv og vækst 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr.  

C: Diakoni 

D: Nyt fra sorggruppen 

E: Vin ved hverdagsgudstjenester 

F: Udflugt 2018. Datoforslag 26/5. 

G: Årsmøde 2018 

H: Provstesyn 17/5 

I: Sten-APV 

A: Kyndelmisse med Martino Lomholt gik fint. 

Foredrag v. Christian Muldstrup var en spændende 
oplevelse. 

Freestyle blev også vellykket med kun tre ”ledere”. 

Fastelavn igen en stor succes i Hjembæk. 

2. hverdagsgudstjenester v. AH 

Johannes i Mørkøv havde afsked 25. feb. 

Detlef var med til et møde på Kastaniely, som 
resulterede i, at vi nu får medarbejdere med til 
gudstjenesterne og ændret tidspunkt (11.00). 

To konfirmandsøndage: 4. marts fremstillede de 
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J: Sangere på ældrecentre 

 

genbrugskunst, som nu udstilles i kirkerne. 

Den 18. marts var meget vellykket trods stort fravær 
(18 konfirmander ud af 42). 

B: Familiegudstjeneste i Hjembæk 7. april + Sognets 
Koncert planlægges færdig kl. 14.00. 

Sognets koncert er 15. april kl. 15.00 i Svinninge. 

Konfirmanddag 8. april (Niels Krøjgaard kommer). 

Fængselsbesøg hænger i en tynd tråd (19/4), da Mette 
er sygemeldt. Asbjørn prøver, om det alligevel lader sig 
gøre. 

C: Sorggruppe og hverdagsgudstjenester med spisning 
er vores primære diakonitiltag. 

D: Nu er der 15 i gruppen. Stor aldersspredning fra 6-
19 år. Nogle er søskende. Maden betyder rigtig meget, 
og både børnene, madlaverne og lederne er glade for 
at være med. 

E: Udsat til næste møde 

F: Elsebeth og Birgit er positive i forhold til at 
planlægge en udflugt, men der var ikke enighed om, 
hvor stor en gruppe, der skulle inviteres. Tages op på 
næste møde. 

Dato: 26. maj. 

G: Landsforeningen af Menighedsråd har årsmøde i 
Nyborg til juni. Umiddelbart deltager ingen fra vores 
råd. 

H: Provstiet er med til syn denne gang. Skriv til Karin 
Larsen, om I kommer med, så vi ved, hvor mange der 
skal have frokost. 

I: ”Miljøhuset” tilbyder at efterse samtlige sten for 
4.500,- pr. kirkegård. Rådet mener, arbejdet skal 
udføres, og Jørgen taler med provstiet om evt. at indgå 
i en samlet ordre.  

J: Lene Wadskær undersøger, om Kundbys sanger kan 
få lov til at tage med på ældrecentret i Svinninge, når 
hun har tjeneste. 

4) Kasserer 

    A: Godkendelse af 4. kvartalsrapport 
2017 

B: Godkendelse af årsregnskab 2017 

C: Telefongodtgørelse til Lizzie Munch 

A: Kvartalsrapporten blev fremlagt, gennemgået og 
godkendt. 

B: Årsregnskabet viser et overskud på 183.000. 

De 100.000 er øremærket til udfærdigelse af 
helhedsplan for Hjembæk kirkegård og er altså ikke 
blevet brugt i 2017. Det blev godkendt at notere dette i 
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D: Ansøgning om kursus til Elsebeth 

E: Inddrivelse af gravstedsgæld 

årsregnskabet, så pengene er til rådighed til formålet i 
2018. Rådet godkendte dermed årsregnskabet. 

C: Rådet godkendte en årlig telefongodtgørelse på 
500,- kr. til Lizzie Munch. 

D: Rådet besluttede at bevilge Elsebeth et relevant 
kursus på Silkeborg Højskole. 

E: Kirkeministeriet arbejder på at kunne hjælpe kirken 
med at inddrive gæld over skatten, hvis der ikke bliver 
betalt efter rykkere. 

   5) Kontaktperson 

        Medarbejdermøde 22. marts 

 

Inger har haft MUS-samtaler med vores ansatte. 

Dagsorden er udsendt for medarbejdermøde. 

Det overvejes, om medarbejdermøde næste gang skal 
ligge eftermiddag, så flere kan være med. 

6) Kirkeværger 

    A: Tidsramme for udskiftning af gulv- 
belægning i Hjembæk, Karin B.B., 
Asbjørn, Jørgen Nielsen og Michael 
Madsen.  

    B: Tårnuret i Svinninge  

    C: Ringetider, sommer / vinter?? 

    D: Hjertestarter i Hjembæk? 

A: Der aftales en periode i 2019, hvor kirken påregnes 
lukket, altså: ingen reservationer på dåb, bryllup. 
Asbjørn tager kontakt til Michael og hører, hvor mange 
uger, der er behov for at friholde. 

B: Thomo-eksperten siger, at det ikke er en 
forsikringssag. Vi har fået et nyt tilbud, hvor der er lys 
på. Det er 21.440 kr. højere end blot uret – i alt ca. 
88.700 kr. Kirsten hører provstiet, hvad de mener, vi 
bør gøre. 

C: Ringning kl. 08.00 og 16.00 er ikke sol-op og sol-ned 
tider, men markring af arbejdsdagen, der begynder og 
slutter. Det fortsætter vi med. 

D: Kommer med på næste møde. 

7) Sognehus 

      A: Udlejningsreglement. Fast 
opstilling. 

        

Der er ophængt billeder i sognehuset vedr. opstilling af 
borde og stole i forbindelse med udlejning og 
aflevering af sognehuset. Det bliver fremover rengjort 
oftere af vores medarbejder Santhiram. 

8) Eventuelt 
 
Næste møde: 17. april 
Vært: Asbjørn Janke Hansen. 

Vi synger: 786 Nu går solen sin vej.. 

Ingen emner. 

 
Lukket møde:  

 

 


