
 

 
 
 
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 21/3 2017 
Kl 18.30 i Sognehuset. 
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1) Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: 234 – Som forårssolen 

Til stede: Afbud fra Mette Kruse Andersen 
Ikke mødt: Claus Jørgensen  
 
 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

C: Regnskabsfører 

D: Ændringer i liturgien 

A: John Veje har besøgt sognehuset og bl.a. efterlyst en 
flugtvej/brandtrappe fra lokalet på 1. sal. 

B: Henriette har meget arbejde, da der ikke er ansat ny præst 
i Jyderup endnu og overlader derfor arbejdet omkring 
sommerhøjskolen til sine præstekolleger. 

C: Formanden takkede Hans Jørgen for hans arbejde for os 
med økonomien. 

Menighedsrådet fik fremlagt og godkendte  
Hjembæk-Svinninge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68518415, 
Regnskab 2016, Afleveret d. 20-03-2017 13:55. 

D: Menighedsrådet samtykkede til samtlige 10 punkter under 
”Ændringer i liturgien” (side 808 i salmebogen). 

 

3) Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

C: Luther-dag 

D: Årsmøde (bilag) 

E: Visionsdag 22. april 2017 

A: Indsamling med konfirmander + en enkelt voksen 
indsamler gav 6.250,- kr. til Folkekirkens Nødhjælp den 12. 
marts. 

B: Asbjørn har lavet en oversigtsplakat med gudstjenester og 
koncerter omkring påsken. 

Desuden er der Musical ved børnekor m.fl. kl. 16.00 den 26. 
marts. 

C: Vi satser på 8. okt., hvor vi også vil plante æbletræer. Birgit 
undersøger ved kommunen, om vi kan få lov at plante på 
offentlige steder. Derudover gerne på naturkirkegården og i 
Hjembæk. 

D: Kirsten og evt. Karen overvejer at deltage i årsmødet.  

E: Asbjørn og Mette lægger en plan og involverer evt. andre. 
Vi slutter efter middagen ca. 20.00. De frivillige er med til og 
med frokost. 
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4) Kasserer: 

  A: Status præstegårdens tag 

      B: Nyt regnskabssamarbejde 

      C: Makuleringsmaskine 

      D: Urnegrave i Hjembæk 

      E: Sct. Nicolajtjenesten i Roskilde 

    F: Kørsel til vikarer 

A: Provstiet foreslår at vente med evt. solceller, da tiden ikke 
er så gunstig for at anskaffe det og ny teknologi til opsamling 
af el i de varme måneder er på trapperne. Provstiet vil 
formentlig se velvilligt på en ansøgning om at inkludere 200 
mm. isolering, som energimærkningen anbefaler. Rådet har 
valgt det billigste tilbud af de tre indkomne. 

B: Kirsten og Birgit har haft møde med folkene i 
regnskabssamarbejdet. Birgit bliver vores kontakt og 
repræsentant. Gitte Fogelberg er den person, der primært 
kommer til at væres vores dame i samarbejdet. Et regulativ 
for samarbejdet blev omdelt. 

Vi må alle forsøge at reducere vores antal af bilag/bon’er, og 
Birgit spørger, om man kan samle bon’er fra samme formål i 
et bilag. 

C: Jørgen Nielsen undersøger priser på makuleringsmaskine, 
som skal stå på gravernes kontor og kunne bruges af alle, der 
har behov. 

D: Kirsten søger provstiet om 32.000 kr., så der kan blive sat 
gang i anlæggelsen af ny urnegrav på Hjembæk kirkegård. 

E: Kirsten hører Nicolajtjenesten, om der er en særlig grund 
til, at de søger ekstra penge. 

F: Vi er forpligtede til at tilbyde penge for kørsel til vikarer. Vi 
udbetaler den lave takst for kørsel fra hjem til kirken og høj 
takst mellem kirkerne, hvis der er flere tjenester. Birgit vil 
gerne undersøge, hvordan og hvorfor det forholder sig 
sådan. 

 

5) Kontaktperson:  

  A: Kirkesanger 

      B: Status nøgler og købekort 

A: Der var ikke ønske til ændringer i ordlyden i 
stillingsannoncen. Vi laver en kortere udgave til annoncering i 
aviser. En sanger, der også kan spille vil være et plus. 

B: Jørgen Nielsen er tæt på at have helt styr på det. 



 

 3 

  6) Kirkeværger:  

  A: Kirkeværge i Hjembæk 

  B: Kirkeværge i Svinninge 

       Status øvelampe 

       Status gravekasse  

A: Birgitte Fink har skrevet vedr. Hjembæk kirkegård. Hun har 
sendt en tidsplan, som anslår, at vi er klar til prisindhentning 
midt i april. Vi afventer prisen på nivellering og afvanding, før 
vi kan se, hvor meget der er til at udbedre muren. 

Der er indkøbt en stenbænk. 

Lydsystemet er endnu ikke blevet udbedret. 

Gran er taget af gravene. 

B: Øvelamperne er indkøbt – to stk. 

Gravekasser laves ikke mere, men Jørgen Nielsen undersøger 
andre muligheder. 

Der er problemer med det udvendige lys. Når grannet er 
fjernet, håndgraves der ned til kablet i jorden. 

Skilte med ”passes privat” indkøbes til kirkegården. 

Der er behov for en ny ukrudtsbrænder. Rådet gav grønt lys 
til at anskaffe dette (11.675,- kr.). 

John undersøger, hvad prisen er på at lyddæmpe kontoret og 
frokoststuen i graverhuset i Svinninge. 

7) Sognehus: 

     Kalender 

Der bliver mulighed for at blive koblet på en fælles google-
kalender. Det er dog ikke alle, der får mulighed for at skrive i 
den. 

8) Eventuelt: 
Næste møde 18.4 kl. 18.30 vært: John 

  Oplæsning og godkendelse af referat 

Vi synger: 787 

På næste møde medtages et punkt om fremtiden for de ni 
sognes samarbejde. 

 


