
 

 
 
 
Referat af menighedsrådsmøde 
tirsdag d. 24. nov, i Sognehuset kl. 18.30 
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Til stede:  

   Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger:  

    Årligt valg af formand, næstformand og    

    kontaktperson 

 

Alle til stede + Karin Larsen 

Både formand, næstformand og kontaktperson 
fortsætter på deres poster. 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

A) Elsebeth vil gerne på et kursus i Rødding til maj. 
Rådet bifaldt dette. 

Stiftet har godkendt Lokalplan Hjembæk. 

Stiftet har godkendt samarbejdsaftalen med 
Kundby. 

B) Asbjørn prøver at finde typer og priser på 
præstetavler. 

Provstiet vil tilbyde ekstern kirkebogsføring fra 
januar. Rådet bifaldt dette. 

Musikanlægget i Hjembæk vil blive tilset af en 
radiomand, Jørgen finder. Formentlig fra Jyderup. 

3)  Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

       C: Pkt. 11 + 12 fra visionsdagen 

       D: Skal der flere salmebøger til.. også på  

            Kastaniely? 

       E: Salmernes toneleje ved gudstjenester? 

       F: Mr-møder 26/1- 16 + 1/3-16. 

A) Alle Helgen med Duo Adore gik godt. 

Børnekor medvirkede ved gudstjenesten i Hjembæk 
8. nov. og gjorde det godt. 

B) Hverdagsgudstjenesten 1. dec. er desværre glemt 
mellem de to seneste kirkeblade, men annonceres 
på Facebook. 

Salmesangsaften afholdes 16. dec. kl. 19.00 i 
Svinninge kirke. 

Næste konfirmanddag: 10. jan. – Lis og Karin vil godt 
deltage. Den 24. jan. er Kirsten med. 

Samarbejdsudvalget har haft møde: 

Der er foreslået at holde en Lutherdag i 2017 for De 
ni sogne. Evt. på Torbenfeldtdagen eller på 
Vognserup Gods en anden dag. Der er nedsat en 
arbejdsgruppe. 

Der var positiv reaktion på til Anders Bager Eriksens 
tilbud om busrejse til Luther-byerne i april 2017. 
Asbjørn går videre med sagen. 

C) Punkterne handler om kor og koncerter: 
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Korene er godt i gang, og Kristin arbejder med 
tanken om at lave et pointsystem for 
børnekorsangerne, så de ”sparer sammen” til at 
kom med på en særlig dag /tur for dem. Derved 
skabes social tilhørsforhold i koret og mødedisciplin. 

Hun er også opmærksom på at ”bruge” voksenkoret 
ved alle givne lejligheder. 

Menighedsrådet bakker denne praksis op. 

Ønske om at få hele årets 7 hverdags-gudstjenester 
i god tid og gerne at de ligger først på måneden. 

D) Rådet var med på, at der bliver indkøbt 40 
salmebøger til hver kirke. Vi vil opfordre Kastaniely 
til at indkøbe nogle af de nye salmebøger til 
afløsning for de gamle (1958-modellen). Ellers vil 
det også være godt, at vi købte nogle hertil – ikke 
mindst mhp. Elsebeths demens-projekt. 

E) Rådet var stemt for, at salmerne sættes en tone 
eller mere ned, så menigheden bedre kan synge 
med. Udvalget af salmer i dyb udgave indkøbes, så 
der foreligger en nodebog i hver kirke. 

F) Datoen for næste menighedsrådsmøde er ændret 
fra 26. januar til 12. januar. Herudover ligger 1. 
marts fast. Resten planlægges 12. januar.  

4) Kasserer: 

A: Status, kvartalsrapport 

B: Referat af kasseeftersyn 

A) Efter mødet 8. sept. er årsbudget udarbejdet og 
afleveret 2. nov. 2015. 

Kvartalsopgørelse pr. 30. sept. blev omdelt og 
godkendt. 

B) Orientering om revisionsprotokollatet af 16. 
september blev taget til efterretning på mødet 20. 
okt., og resultatet af kasseeftersyn 19. nov. 
afventes. 

Rådet vil gerne bidrage økonomisk til, at kassereren 
får hjælp (f.eks. via Landsforeningen af 
Menighedsråd) til at forberede årsregnskab 
fremover. 

   5) Kontaktperson:  

      A: Referat af medarbejdermødet 

      B: Julegaver     

A) Kristin havde nogle ønsker: 

At få tilset orglets bænk, så den kan blive fast og let 
justeres. Ligeså klaverbænk i Svinninge kirke + nyt 
stativ til el-pianoet. 

Ligeså klaverbænken i Sognehuset. 

Hun vil gerne have anskaffet et Whiteboard med 
nodelinjer i Sognehuset. 
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Hun spørger om lov til at indmelde korene i 
foreninger – Danske folkekor og Folkekirkens 
Ungdomskor. Det giver nogle gode muligheder. 

Rådet er positivt stemt overfor disse tiltag. 

Jørgen Nielsen blev genvalgt som repræsentant for 
medarbejderne. 

B) Jørgen Hass tager affære. 

6) Kirkeværger:  

    A: Referat af møde med M. Madsen og      

      Henriette F. fra Nationalmuseum,  

      Hjembæk 

    B: Helhedsplan for Hjembæk kirkegård  

     ved Rasmus Christoffersen 

A) Vi opfordres til at slå koldt vand i blodet i forhold 
til hvor hurtigt, de forskellige tiltag ved Hjembæk 
kirke kan iværksættes (udbedring af kirkegårdsmur, 
ombygning af kapel til toilet, kirkegårdsplan). 

B) Charlotte Skibsted har udarbejdet sit eget forslag 
til planer for Hjembæk kirkegård. Dette blev omdelt. 

Rasmus Christoffersen fremlagde forløb for 
fremstilling af helhedsplan for kirkegården i 
Hjembæk. Han bad menighedsrådet nedsætte et 
helhedsplansudvalg. Rådet foreslår Karin, Lis og 
Kirsten + Jørgen N. Det udarbejder i samarbejde 
med Rasmus et papir med ideer. 

NB: Kirkemur ud til vejen i Svinninge bliver ikke lavet 
før næste år, da vejrliget ikke er til det. 

Jørgen Nielsen kontakter provstiet omkring mulige 
fejl i forbindelse med sidste kalkning. 

7) Sognehus:  

    A: Foldedør 

    B: Ansøgning om opsætning af nyt køkken 

         - se bilag 

    C: Beslutning om to timers rengøring extra     

      pr. uge til toilet, køkken og støvsugning 

A) Foldedør vil blive opsat i begyndelsen af det nye 
år. 

B) Menighedsrådet er positivt stemt overfor 
frivilliggruppens ønsker med følgende ændringer:  

Køle-frys-skab sættes helt ud i husets entre. 

Vinduet mod gaden blændes ikke af, men der 
indkøbes evt. persienne. 

Vi får et tilbud fra vores to tømrere på opsætning af 
køkkenet + nyt gulv. 

De to højskabe finder rådet er for slidte til at 
genbruge og anbefaler, at der købes nye, der passer 
i stilen til køkkenet, hvis der er behov for så meget 
skabsplads. 

C) Pasning af Sognehuset fordeles fremover med to 
timer til John & Lizzie + to timer til rengøring 
ugentligt. 

 8) Eventuelt: 
Næste møde d. 26/1. Vært? 
Hvem ønsker A4 kalender? 

Næste møde er 12. januar. Hjembækbanden er 
værter. 
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Hvem skaffer dem og den store til huset? 
Hvad med ”Luther-tur”? 
Oplæsning af referat 

Vi synger:  

Lizzie prøver at skaffe kalendre. 

   9) Lukket møde  

 


