
 

 
 
 
Referat af menighedsrådsmøde i Hjembæk-Svinninge sogn  
Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 18.30 i sognehuset. 
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Til stede:  

1) Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: 787 Du som har tændt 

Afbud: Inger, Karin L og Jørgen N. deltager i Exit-
møde, samt Mette. 
Claus Jørgensen mødte op midt i mødet. 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre: Sangere på 
ældrecentre? - mødedato ændret 20/3. 

C: Sogneindsamling 11. marts? 

A: Tak til Karin og Ib for fornem julefrokost. 

B: Asbjørn har haft møde med præsterne fra Gislinge 
og Kundby. De tager problematikken med tilbage til 
deres menighedsråd. 

Menighedsrådsmødet i marts er flyttet til 20. marts. 

Der bliver en torvedag den 12. august på SEAS-NVEs 
grund. Formentlig flyttes gudstjenesten denne dag til 
en plads i denne sammenhæng. 

Church Desk vil gerne sælge os tjekket kalender og 
kommunikations-software. Vi tænker, vi ikke behøver 
det pt., hvor vi prøver at indkøre Googlekalender. 

Brev om ophavsret på brug af netfotos i kirkens 
arbejde. Vi mener ikke, det er påkrævet. Birgit 
spørger evt. i regnskabsgruppen. 

C: Ingen har overskud til at stå for indsamling i år. 

3) Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

Nyt fra koncertudvalget: Forårskoncert 

Brochurer? 

C: Nyt fra sorggruppen 

A: Bamsegudstjeneste 13. januar trak en del 
børnefamilier. 

Børnekorets musical Snedronningen trak 55 i kirke, og 
det var fornøjeligt. 

B: 4. februar Kyndelmisse med barytonen Martino i 
Hjembæk 10.30. 

7. feb. foredrag i Sognehuset kl. 19.00: Og der blev 
lys. 

8. feb. Freestyle i Svinninge kirke kl. 17.00. 

11. feb. familiegudstjeneste i Hjembæk 10.30. 

Forårskoncert: Nybyggersange – den 27. maj kl. 16.00 
i Svinninge kirke. 

Vi fremstiller nogle nye brochurer omkring tilbud og 
ønske om kørsel, hvor der ikke er slutdato på. 

C: Gruppen er kommet godt i gang. Birgit var glad for 
at kunne lave mad til dem. Der er allerede omkring 12 
deltagere.  
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4) Kasserer: 

   A: Regnskabssamarbejdet 

   B: Ung mand i løntilskud på kirkegårdene,  

        23 timer om ugen i 4 mdr. til ca. 15 kr.  

        i timen. 

C: Ansøgning af kurser til medarbejdere 

D: Aviser 

A: Ny kontaktperson for os er Birthe Hamann. 

Den nye fællesmailadresse er: rs@km.dk 

Peder Gundersen er på kontoret et par gange om 
ugen. 

I 2017 har vi ikke haft nogen indsamlinger. Heller ikke 
til Bibelselskabet nytårsdag, da vi glemte det. 

Provstiet opfordrer til at begrænse brug af kirke-
dankort, hvis muligt. 

Jørgens Nielsens fastnet er opsagt pr. 1. maj. 

Regnskabsinstruksen skal revideres igen. 

B: Vores mand i virksomhedspraktik vil vores ledende 
graver gerne fortsat have i arbejde, da Maria er gået 
ned i tid. Rådet bakker forslaget op, men betinger sig, 
at han ikke tager transporttid fra de andres 
arbejdstid. 

C: Der er afsat 5.000 til kurser for organist. Rådet 
vedstod, at vi må holde os indenfor denne 
beløbsramme i 2018. Organistens tre ønsker finder 
rådet alle er aktuelle, hun må selv vælge, hvad 
pengene skal bruges til.  

D: Avisfordelingen er kommet på plads. 

   5) Kontaktperson:  

   MUS-samtaler, personalepolitik, udsættes 

 

6) Kirkeværger: 

   A: Tidsramme for udskiftning af  

        gulvbelægning. Karin Borch og John 

  B: Tårnurets tilstand, Sv.  

  C: Sydmuren i Hjembæk, status.  

  D: Helhedsløsning, Sv. status. 

  E: Hjertestarter 

  F: Sikring af gravsten, der kan vælte 

A: Michael Madsen har svaret Asbjørn omkring korets 
fliser, tidsbehovet og fliser med symboler. Vi afventer 
stadig provstiets godkendelse af økonomien og en ny 
tidsramme for arbejdet – formentlig i 2019. 

B: Klokkeren kommer på besøg igen og laver et nyt 
tilbud. I øvrigt vil vi i denne forbindelse tage 
spørgsmålet om tidspunkter for ringning af solop og –
ned op. 

Vi skal huske at overveje en indvendig hvidtning af 
kapellet i Svinninge + rensning af gulv. 

C: Kirsten har været i kontakt med Peter Kristensen 
og Peder Gundersen for at fortælle, at vi har taget 
skridt 1 i forhold til Sydmuren, så det kan indgå i 
regnskabet for 2017. 

D: Vi vil have styr på Hjembæk, før vi igangsætter 
helhedsløsning i Svinninge. 

mailto:rs@km.dk
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E: Formanden har modtaget og udsendt et tilbud om 
gratis at få sponsoreret en hjertestarter fra firmaet 
”Kunsten at redde liv”. Vedligeholdelsen er også taget 
højde for. Vi skal blot betale den løbende el-udgift 
(150-200 kr. om året). 

Rådet besluttede at takke ja til tilbuddet og foreslog 
en opsætning ved lågen ind til Svinninge kirkes 
kirkegård – måske på det venstre kapel set fra gaden. 

Hvad med en tilsvarende i Hjembæk? John går videre 
med sagen. 

F: Provstiet har udsendt vejledende papirer omkring 
sikring af gravsten på kirkegårdene, så man mindsker 
risikoen for, at de vælter ned over personer. Det er et 
krav, at vi udformer en såkaldt StenAPV. Dette tages 
op ved næste møde 20. marts. 

7) Sognehus: 

 

Rådet besluttede, at udlejning skal være gratis for 
dagplejemødre, da det også er sådan for 
sorggruppen. 

Der er indkøbt supplerende bestik og andet ta-tøj 
samt duge. 

8) Eventuelt: 
Næste møde: 20/3-18.30. Vært: Karin L. 
Sang: Fred hviler 

Asbjørn udsender referat fra mødet i 
samarbejdsudvalget 25. jan. til rådets medlemmer. 

Lukket møde:   

 


