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Til  stede: Afbud fra Mette Kruse Andersen Alle øvrige medlemmer og suppleant, Karin Larsen. 

1) Godkendelse af dagsorden 

         Vi synger: 404 – Lover Herren 

Dagsorden godkendt uden ændringer 

 

 2 )  A: Meddelelser fra formand 

        B: Meddelelser fra andre 

        C: Siden sidst… ”når præsten ikke”  

            /præstens lektie, etc. 

 

A: Den nye provst, Detlev von Holst, blev indsat i 
Aagerup kirke den 4. januar. Asbjørn deltog. 
Repræsentanter fra menighedsrådet vil besøge ham 
17. februar og byde velkommen. 

- Planen med visionsdag i Rørvig er ændret, da der 
ikke er adgang for kørestole. Det flyttes derfor til 
Bromølle Kro. 

- Elsebeth har meldt fra i forhold til at forberede 
visionsdag. Timon er trådt til i stedet. 

- Jørgen Nielsen og Palle Jensen tager til Nyborg 
Strand til marts på graverkonference. 

- Mette Kruse Andersen er gået ind i en mulig 
sogneindsamling til marts i år. 

B: Minikonfirmand er begyndt med et hold på 12 
(kun den ene klasse – den anden kommer senere). 

C: Referat fra samarbejdsudvalgsmøde: 

- Palladiusfest bliver 11. sept. med forudgående 
møde kl. 17.00. 

- Fællesgudstjetneste på Torbenfeldt 23. august. 

- Der bliver et debatmøde i Jyderup Sognegård den 
17. marts kl. 19.00. 

3) Kasserer:  

A: Status. Anlægsmidler. 

B: Revisionsprotokollat 

 

A: Der er 100.000 kr. tildelt fra provstiet til 
opretning af kirkemuren i Hjembæk. Arbejdet med 
istandsættelse af graverboligens tag iværksættes 1. 
feb.. 

Lis, Lizzie og Asbjørn får skaffet et tilbud på 
udskiftning af korkgulve i præsteboligen. 

B: Revisionsprotokollat af 27. nov. 2014 blev 
forelagt og gennemgået. 

4) Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

C: Skal vi bidrage med et beløb til 

A: Julens gudstjenester og julekoncert forløb rigtig 
godt. 

Kirkens kor har givet flot koncert på Orø. 

B: Freestyle 8. feb. Lis, Kirsten vil godt hjælpe til. 
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Folkekirkens nødhjælp / indsamling 
juleaften? 

D: Forslag til datoer for MR-møder etc. 

      

- Der er holdt koncertplanlægningsmøde. Alt er ikke 
faldet på plads, men der er koncert i Svinninge kirke 
14. juni kl. 16.00. Asbjørn udsender oversigten, når 
aftalerne er på plads. 

C: Ved indsamling juleaften blev der indsamlet 
1.180,- kr. til Folkekirkens Nødhjælp. Den 1. januar 
blev indsamlet 85,- kr. til Bibelselskabet. 

D: Datoer for menighedsrådsmøder: 

3. marts (Kirsten) – 14. april (Karin) - 12. maj 
(Marianne) – 16. juni / Menighedsmøde (Lizzie) – 
11. august (Jørgen Hass) – 15. sept. (Gert) – 20. okt. 
(Helge/Elsebeth) – 24. nov. (Mette). 

Kirkesyn: 28. april (beg. kl. 13.00 på kirkegården i 
Svinninge) 

Budgetmøde: 9. sept. kl. 9.00 i Sognehuset. 

5) Kirkeværger 

- Indkaldelse af udvalg angående 
handicappedes adgang til toiletter. 

 

- Varmestyring er nu kommet helt på plads i 
Hjembæk. 

- Arbejdstilsynet har tildelt os en grøn smiley for 
kirkegårdene – dvs. alt er i orden. 

- Udvalget har ikke haft møde endnu. 

6) Kontaktperson 

 

- Jørgen Hass er ved at finde ud af, hvordan vi finder 
løsninger for aflønning af medhjælpere på 
kirkegården. 

- Frokoststuen i graverhuset ved Svinninge kirkegård 
er blevet malet. Kontoret, gangen og badeværelset 
står for tur inden længe. 

7) Sognehus. 15 nye stole. 

 

- Gulvtæppet er blevet fastgjort. 

- Lizzie har fundet 20 stole i bøg med blåt stof, som 
vi kan få for 500,- kr. stykket + moms. (nypris 2100). 
Rådet besluttede at købe alle 20. 

8) Evt.: Næste møde: 3/3 - værter: Kirsten 
Dahl, Lis Larsen, Karin Borch og Jørgen 
Nielsen 

Else Nebel har forespurgt, om vi ikke skal have en 
sogneudflugt? Vi tager det op ved næste møde. 

9) Oplæsning af referat 
 Vi synger: 769 – Sig månen langsomt   
 hæver 

 

10) Lukket møde  

 


