
 

 
 
 
Referat af menighedsrådsmøde i Hjembæk-Svinninge sogn 
Tirsdag d. 20.6 - 2017 i sognehuset kl. 18.30 
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   1)  Til stede:  

     Vi synger: 334 – Se, det summer af sol 

 

Afbud Jørgen Hass og Mette Kruse Andersen. 
Claus Jørgensen ikke til stede. 
Gert takkede for blomst i forbindelse med sin 
indlæggelse. 

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

B: Meddelelser fra andre 

C: Dato for møde oktober. Forslag: 24. okt . 

     grundet årsbudgettet 

A: Vi abonnerer på ”Kirken i dag”, som kan gå 
på omgang mellem rådets medlemmer. 
Desuden Peter Lodbergs bog ”Tro”. 

Den 31. august 17.00-22.00 er der ”Provstiets 
Dag” i Holbæk. 

Foto af Hjembæks indre i 360 grader for 2.500 
kr.? Asbjørn hører, om han kan fotografere 
alle hvælvingerne i Hjembæk for de penge og 
har mandat til at gå videre, hvis han vil. 

KViST har fået ny medarbejder, Pia Lykke 
Kongsgaard. 

B: Provstiudvalget har på baggrund af vores 
tanker om nyt sognehus inviteret os til at 
mødes med dem 2. oktober kl. 16.00. 

Inger har talt med præsten i Butterup-Tuse, 
Pia Heegaard Lorentzen, der har erfaring med 
sorggrupper for børn og unge. De to 
planlægger et samarbejde fra januar 2018. 
Svinninge sognehus kan evt. fungere som 
samlingssted. Pia søger provstiet om penge. 

C: Den 24. okt. blev vedtaget. John står som 
vært. 

3) Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

      Ref. fra 2. pinsedag 

B: Kommende arr. 

C: Status Komtesse Lerche-fond 

D: Referatprocedure 

A: 2. pinsedag var en god dag – godt vejr og 
vellykket gudstjeneste. 

B: Torbenfeldt 20. august 10.30: Karin B. 
sørger for kaffe (4 kander) og the (2 kander). 

Menighedsrådet hjælper med salg af øl og 
vand. 

C: Helge Jensen mødes med bestyrelsen efter 
sommer og fortæller os, hvordan vi går videre 
med at få pengene frigivet. 

D: Det foreslåes, at vi oplæser referat efter 
hvert enkelt punkt og underskriver på et 
udprint af selve referatet. Rådet vedtog dette. 
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4) Kasserer 

    A: Kontakt til regnskabssamarbejdet 

    B: Status vedr. præstegårdens tag 

      C: Placering af træer 

A: Birgit har en god kontakt. Tingene skal være 
i orden, så Birgit og Kirsten har fået en 
opdatering på procedurerne. 

Rådet godkendte ønskerne til 
budgetforslagene for 2018, 2019 og 2020. 

Den 22. august er der budgetmøde. Meld 
tilbage til Birgit inden! 

Budgetsamrådsmødet foranledigede, at vi fik 
forøget bevillingen til kirkegulvet i Hjembæk, 
så vi har 200.000. Kirsten mødes med Michael 
Madsen i Hjembæk kirke og ser på opgaven 
uge 26. 

De penge, vi har fået bevilget i 2017, ryger 
tilbage til provstiet, hvis de ikke bliver brugt 
senest 31. dec. 2018. 

Selv om vi har overskredet tidsgrænsen i 
forhold til oprettelsen af kirkemuren i 
Hjembæk, har vi fået lov at beholde dem. 

Birgit fik grønt lys til at anskaffe en 
arbejdscomputer til 6.000 kr. 

B: Tilbud fra Peter er ikke kommet endnu. 
Asbjørn rykker ham, så vi forhåbentlig har det 
til provstiudvalgets første møde efter 
sommerferien. 

C: Kommunen har anmodningen liggende. 

I Hjembæk planter vi nye træer den 1. oktober 
efter gudstjenesten. 

5) Kontaktperson 

 

 

6) Kirkeværger: 

    A: Hjembæk 

    B: Svinninge 

        Status udvendigt lys 

A: Mangler ved syn er indført i protokollen. 

Asbjørn prøver at kontakte Euronics mht. 
udbedring af kabler til højttaleranlægget. 

B: Kirkemuren er blevet skrabet og kalket. 

Synsprotokollen skrives til næste møde. 

Gravekasser kan ikke skaffes mere, men vi får 
en pris på at få dem fremstillet. 

Udvendigt lys: Peter Johansen har leveret 
røret, og det bliver ordnet i uge 26. 
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7) Sognehus: 

     Gavebod 

  

Der er blevet købt dobbelt ind af 
rengøringsmidler. Fremover er det Lizzie, der 
køber ind. 

Hverdagsgudstjenester med spisning bagefter 
fungerer som en del af kirkens diakonale 
arbejde.  

8) Eventuelt: 
Næste møde: 8. august. Vært Jørgen Hass. 
Oplæsning og godkendelse af referat 

Vi synger: 466 – Jeg elsker den brogede verden 

Karen Skydsgaard fremviste reviderede sedler 
til at tilbyde og ønske kørsel. Vi begynder at 
dele ud efter sommerferien. 

 

Lukket møde.  

 


