
Referat af menighedsrådsmøde i Hjembæk-Svinninge sogn 

Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 18.30 i sognehuset 
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Til stede:   

   1) Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: 352 fra højskolesangbogen 

Afbud fra Inger Andersen og Kirsten Dahl. 
Karin Borch var med fra 19.30. 
 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

- Mette: Project Exit 

- Medarbejdersignatur 

A: 
- Kirsten er blevet opereret og er kommet hjem fra 
Århus. Hun er ved godt mod. 
B: 
- Mette præsenterede et tilbud om at medvirke i et 
pilot-projekt (i forlængelse af Cafe Exit), som 
handler om at give tidligere kriminelle en ny start. 
Rådet ville gerne vide mere og invitere Ole Bjørn 
Andersen og evt. en indsat for nærmere information 
ved næste menighedsrådsmøde. 
- Jørgen Hass vil sørge for, at Inger Andersen får 
medarbejdersignatur. 
- Børneattester: Vi venter til Inger har fået 
medarbejdersignatur, og lader hende bede om 
børneattester på dem, der har med børn at gøre. 
- Vi var fem fra menighedsrådet afsted 2. okt. til 
møde med provstiet om nyt sognehus og blev vel 
modtaget. Bolden er pt. hos os, da vi finder ud af, 
om vore naboer kunne forestille sig at sælge. 
- Herrens Veje – fællesarr. i Jyderup under opsejling. 
- Asbjørn er uddannet præstevejleder. 
- Jørgen afholder en dag om brug af sognehusets  
kalender. 

3) Kirkens liv og vækst 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arrangementer 

A: Høstgudstjenester og familiegudstjenester (bl.a. 
tryllegudstjeneste i Hjembæk) har været meget godt 
besøgte og vellykkede. Æbletræsplantning er også 
lykkedes godt. 13. okt. var der en artikel i 
Nordvestnyt om det. 

Sognekoncerten 1. okt. blev også en succes med 
besøg af Lyngby Kammerorkester. 

B: - 29. okt. er konfirmandsøndag, hvor Inger er 
medhjælper. 

- 5. nov. er der fortællekoncert ”Liv og død” i 
Svinninge kirke 19.30. 

- 14. nov. er sidste hverdagsgudstjeneste. 

- Asbjørn og Kristin indkalder snarest 
koncertudvalget mhp. 2018, hvor man bl.a. vil 
overveje søndagskoncerter om sommeren. 
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4) Kasserer 

a) Vedtagelse af årsbudget 2018 

b) Præsteboligens tag 

c) Aviser og telefoner 

d) Priser for udlejning af sognehuset 

         e) Manglende indbetaling for  

              vedligeholdelse af gravsteder 

         f) Aftale om regnskabs-opfølgning hvert  

              kvartal 

         g) Kor-vikarer 

a) Budgettet 2018 blev udleveret og godkendt. 

b) Taget er færdiglavet og betalt. 

c) Avisfordeling blev aftalt. Birgit ser på telefon-
abonnementer, når der kommer tid til det. Inviterer 
evt. en TDC-mand herud. 

d) Vi lægger priserne således: 

Halv dag: 500,- kr. (menighedsråds-medlemmer, 
ansatte og frivillige: 100,- kr.) 

Hel dag /weekend: 1.000,- kr. (mråd. osv. 200,- kr.) 

e) Jørgen har aftalt med Gitte Fogelberg, at de går 
listerne igennem i december. 

f) I fremtiden skal der underskrives regnskab 
kvartalsvis. Birgit sender det ud på mail og beder om 
kommentarer, hvis der er noget at indvende. 

g) Når Kristin er fraværende som korleder, finder 
rådet det bedst, at koret får lov at holde fri fremfor 
at købe en dirigent-afløser. 

5) Kirkeværger 

A: Hjembæk 

B: Svinninge 

A) Grandækning begynder om to uger. Efter 
grandækning tager man for alvor fat på det nye 
gravstedsanlæg. 

B) John har bestilt flugtvejsskilte til sognehuset. 

Tre tilbud på radiatorudskiftning i præsteboligen er 
indkommet og det billigste er valgt. 

Grandækning er påbegyndt i Svinninge. 

John tager med Jørgen til møde for gravere, hvor de 
bl.a. skal se på en el-katafalk. 

6) Nyt fra kontaktperson 

 Ansættelse af ny kirkesanger 

    Kirkesangere i hverdage fremover 

Menighedsrådet har efter prøvesyngning 12. okt. 
valgt en mandlig sanger, som vi gerne vil ansætte. 

Asbjørn tager kontakt til Inger Andersen for at høre, 
hvornår vedkommende kan tiltræde og giver 
derefter de tre vikarer fra den nuværende ordning 
besked om, at vi gerne vil bede dem fortsætte – dels 
heluge indtil den nye sanger kan tiltræde i weekend-
helligdage, dels som hverdagssangere tirsdag til 
fredag, når den nye sanger er tiltrådt. 

7) Eventuelt 
      Julefrokost 

  Næste møde 15-11 2017 

Vi synger: 542 fra Højskolesangbogen 

Julefrokost 26. januar i Sognehuset 18.00. 

Menighedsrådsmøder i 2018: 2. januar, 30. januar. 

Karen Skydsgaard overvejer, om hun vil holde 
fællesjul i Sognehuset. 

 


