
 

 
 
 
Referat af menighedsmøde og menighedsrådsmøde  
tirsdag d. 16/6-15 i Sognehuset kl. 18.30. 
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Dagsorden for menighedsmøde: 

1: Redegørelse for sognets aktiviteter. 

2: Kirkeværgerne fortæller om deres arbejde. 

3: Lizzie Munch orienterer om sognehuset. 

4: Samarbejdet i ”De ni sogne”. 

5: Kontaktperson om arbejdsfordeling i sognet. 

6: Ordet frit. Spørgsmål, ideer? 

Ingen til stede 

1) Godkendelse af dagsorden. Til stede: 

Vi synger:  300 

Afbud fra Karin Borch. Ellers alle + Karin Larsen 

 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

A: Provstiudvalget har besluttet, at indendørs 
kalkning skal ske efter provstesyn. 

Kirsten Dahl deltager i Landemode og kreering af 
Detlef von Holst den 17. juni. 

Kirsten Dahl har rykket arkitekten, der skal ordne 
kirkemuren i Hjembæk. Han vil tage kontakt til 
Charlotte Skibssted så vi kommer videre. 

B: Der er skabt en lille gruppe af læsere til 
lægmandslæsninger ved gudstjenester. 

Fra årsskiftet vil Hjembæk-Svinninge bytte med 
præsten i Kundby i stedet for Butterup-Tuse. 

3) Siden sidst:  Torbenfeldt 23. august er på skinner, og 
biskoppen har godkendt den fælles gudstjeneste. 
Man ser gerne, at menighedsrådene deltager 
aktivt i praktiske opgaver. 

Elsebeth har været på et rigtig godt kursus og vil 
gerne præsentere os for, hvad hun kan bruge det 
til. Vi sætter hende på til mødet d. 22. sept., hvor 
mødet begynder kl. 18.00. 

4) Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

 

B: Kommende arr. 

 

 

A: Der var 40 besøgende til Kargaard koncert. 
Både tilhørere og musikere var glade for 
arrangementet. 

Provstiets gudstjeneste 2. pinsedag måtte rykke 
indenfor i Undløse kirke, men blev fin. 
B: Torbenfeldt (se pkt. 3 ovenfor)  
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C: ”Provstiets lektie” besvares. Bilag fra 
sidste møde bedes medbragt. 

 

D: Tilbagemelding fra møde i 
samarbejdsudvalget for ”De ni sogne” 

E: Reformationsjubilæet, 2017. Hvad kan vi 
planlægge? 

C:  
• Hvem er vi?  
• Hvorfor er vi her? 
• Hvordan arbejder vi? 
• Er der noget der mangler i kirkens liv / tilbud?  
• Hvor vil vi gerne være om 5-10 år? 
Fælles møde med De ni sogne 19. august. 

D: De ni sogne var ikke interesseret i at lave 
fælles sogneudflugter. Måske sognerejser, hvor 
vi slår os sammen – men bolden ligger hos os. 

E: Måske udgive en lille bog til husstandsomde-
ling i De ni sogne. Heri annoncere tiltag som 
middelaldergudstj., plant en Luther-æbletræ, 
salmegudstjenester med Luther-tema osv. Skal vi 
inddrage lokalhistorisk forening? 

5) Kasserer: 

A: Status  

B: Budget 2016. Provstiet har stillet os 
200.000 kr. i udsigt til kapellet i Hjembæks 
ombygning til handicaptoilet etc. Og 68.500 
til omlægning af midtergangen i kirken. 

A: Vi har godt ½ mill. i banken. 

B: Driftsrammen for 2016 er sat op, så vi nu er 
over 3. mill. 

6) Kontaktperson: 

Ansættelse af gravermedhjælper 

Maria Larsen er ansat i stedet for Bent pr. 1. juni i 
en tre mdr’s prøveperiode. Uddannet som 
blomsterbinder. 

7) Kirkeværger: 

A: Gamle gravsteders håndtering v. Karin B.B. 

B: Endnu et tilbud bør indhentes på kapel og 
midtergang i Hjembæk. 

A: Udsættes, da Karin ikke var til stede. 
Kirkeværgerne har ikke mødtes endnu. 

B: Vi spørger Mørkøv murerforretning. 

 

8) Sognehus:  

A: Komfuret er i udu. De frivillige finder 
tilbud etc. 

B: Vi har to tilbud på foldedør. Hvilket 
vælger vi? 

C: For ikke at skulle stresse eller lave 
grillmad hver gang, vil det være på plads at 
skaffe et stort køleskab ekstra til de store 
gryder. De frivillige finder tilbud. 

A: Hele køkkenregionen i Sognehuset er under 
overvejelse, da man gerne vil have en ovn i 
højden. Derfor tog vi ikke stilling på dette møde. 

B: Beslutning taget. 

C: Se A 

 

9) Eventuelt: 
Næste møde d. 11. aug. Vært: Lizzie, byttet 
med Jørgen Hass. 
Oplæsning af referat. 
Vi synger: 789 

 Ingenting 
 Menighedsrådsmødet 15. sept. bliver flyttet til  
 22. september kl. 18.00 
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10) Lukket møde  

 


