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Kl 17.00 i Sognehuset. 
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1) Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: 713 For dig, o Herre, som dage 

Til stede: 
Alle medlemmer af rådet og begge suppleanter 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

C: Studiegruppe onsdage i jan.-april. 

A: Formanden har indkøbt Peter Lodbergs bog: 
Danskernes tro gennem 1000 år. 

Elsebeth har skrevet sin årsrapport. 

Asbjørn er indsamlingsleder ved Folkekirkens 
Nødhjælps indsamling 12. marts, hvor 
konfirmanderne også skal være med. 

John Jensen træder ind som tilsynsførende for 
præsteboligen i Svinninge og graverboligen i 
Hjembæk. Peter Kristensen spørges om et 3. tilbud 
på udskiftning af tag på præsteboligen. 

Oprettelse af kikkeadgang til intranet er udsendt via 
e-post. 

Claus Jørgensen er vores menige repræsentant i 
samarbejdsudvalget. 

B: Samarbejdsudvalget mødtes 17. januar: 

- Vi vil gerne lægge os fast på nogle takster til 
organist- og sangervikarer. Vi får fat i 
Holbæktaksterne og stemmer om det ved næste 
møde. Kristin inviteres. 

- Rådet vil gerne give Kristin fuldmagt til at finde 
vikarer. 

- Rådet vil sende en skrivelse til Kundby 
menighedsråd mht. muligheden for at henvise til 
hinandens gudstjenester, så vi ikke har så mange 9-
tjenester. 

C: Studiegruppen er åben for deltagere. Første gang 
var der seks. Man mødes 1. feb., 8. feb., 1. marts, 
15. marts, 29. marts og 12. april i sognehuset kl. 
19.00. 

3)  Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

C: Datoer for hverdagsgudstjenester 

D: Datoer for MR-møder i -17 

A: Julen er vel overstået med velbesøgte 
gudstjenester og koncerter. 

Lutherforedrag i januar samlede 14 interesserede. 
Lutherrejsen har 8 tilmeldte og ser ud til ikke at 
kunne runde de 25 som skal til, for at rejsen kan 
gennemføres. 

B: Freestylegudstjeneste for konfirmander 9. feb. kl. 
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17.00 i Svinninge kirke. Birgit assisterer. 

Indsamling 12. marts 12.00-15.00. 

Børnemusicalweekend: 24.-26. marts med 
forestilling om eftermiddagen søndag. 

Klezmer Trio medvirker påskedag (16. april). 

Due Adore giver koncert i Svinninge kirke 23. april kl. 
16.00 

Konfirmanddag 9. april: Karin B. + Birgit vil godt 
hjælpe til. 

Konfirmanddag 27. april (torsdag): Jørgen Nielsen, 
Birgit og evt. Claus og Inger stiller sig til rådighed. 

Sognets koncert bliver nok 11. eller 18. juni. 

C: Datoer for hverdagsgudstjenester: 

7. feb., 14. marts, 11. april, 9. maj, 12. sept., 10. okt. 
og 14. nov. 

D: Datoer for menighedsrådsmøder (værter i 
parentes) 21. feb. (Birgit), 21. marts (Karin), 18. april 
(John), 16. maj (Inger), 20. juni (Claus), 8. august 
(Jørgen Hass), 19. sept. (Karen), 31. okt. (John) og 
28. nov. (Inger). 

4) Kasserer: Forhandlinger mellem præst og 
MR om forbrug i Præstebolig. 

Nedsatte refusionsprocenter blev besluttet på 
baggrund af mindre antal officielle kvadratmeter i 
præsteboligen efter omlægning af konfirmandstue.  

Blev underskrevet på mødet af formanden. 

   5) Kontaktperson:  

    A: Menighedsrådet og de ansatte,  

    B: Personalepolitik 

    C: Forretningsorden for menighedsrådet 

    D: Vedtægt for tilsynsførende for præste- 

    gård 

    E: Samme for graverboligen 

    F: Antal MR-møder for Mette 

A: Adresseliste er udsendt 

B: Godkendt 

C: Godkendt 

D: Ordlyden om, at vedkommende skal være en af 
det stående udvalg ændres til, at det skal være et 
medlem af menighedsrådet. 

E: Se pkt. D 

F: Rådet fandt det passende, at Mette deltager i 
hvert tredje menighedsrådsmøde. 

6) Kirkeværger:  

  A: Vedtægt for kirkeværge i Hjembæk 

  B: Vedtægt for kirkeværge i Svinninge 

  C: Update for Svinninge kirke og sognehus 

A: Vedtægt godkendt 

B: Vedtægt godkendt 

C: Den udendørs belysning er blevet tilset og 
repareret af elektriker. 

Vandvarmeren i Svinninge kirkes sakristi er blevet 
udskiftet. 
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Ønske om mikroovn i graverkontoret. Der står en i 
sognehuset, som kan flyttes hen til graverne. 

En stor krukke på Svinninge kirkegård er gået itu. 
John får lavet fire nye. 

Ønske om at der kan tændes lys ved orgelet uden at 
det tændes i hele kirken. Rådet er positivt og John 
vil høre Kristin, hvordan man bedst kan løse 
problemet. 

Sognehusets relæ er blevet repareret. 

7) Sognehus: 

Vedtægt for tilsynsførende for Sognehus 

Vedtægt godkendt. 

8) Eventuelt: 
Næste møde 21/2 kl. 18.30 vært:  
Oplæsning og godkendelse af referat 

Vi synger: 

786, nu går solen. 

På næste møde tager vi op, hvem der skal have 
indkøbskort, og hvordan vi betaler for bilag i det 
fælles regnskabskontor. 

Ønske om at lægmandslæsere bruger mikrofon. 

Mikrofonsystemet i Hjembæk: Asbjørn har 
gennemgået højttalersystemet i Hjembæk med 
elektriker, Uffe Ravn. Han mener bedre kabelføring 
kan afhjælpe summen fra højttaler. Dette forsøges 
undersøgt. Asbjørn tager affære. 

Komtesse Lerches Legat har brug for en 
repræsentant fra menighedsrådet til bestyrelsen. 
Claus Jørgensen påtager sig hvervet. 

 


