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Til stede: Vi måtte undvære Marianne, Helge og 
Mette. 

1) Godkendelse af dagsorden. 

    Vi synger: 367 

 

Punkt om rygepolitik (se sidste referat) udsættes 
til næste møde. 

Pkt. 5 D – Stol til Mette tilføjet 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

A: Der kommer en kirkekalkningsplan fra 
provstiet. Kirsten har desuden hørt provstiet 
omkring indvending kalkning af Svinninge kirke. 

- Jørgen Nielsen, Elsebeth og Kirsten har været 
på våbenhus-turne. Der kommer et referat og 
nogle forslag til indretning af Svinninge. 

- Kirsten har været på formandsmøde og er 
kommet lidt tættere på den nye provst. 

- 5. maj kl. 8.00 ringes 17 min. for 70 års fred. 

- Kirkefondets jubilæumsmagasin er kommet til 
præst og formand. Asbjørn finder bladet relevant 
og overvejer at abonnere på det. 

- Elsebeth skal på sit årlige tredages kursus. 

- Formands og præstemøde 21. april i Vipperød. 

B: Årsmøde 29.-31. maj på Nyborg Strand 

Lis og Asbjørn overvejer. 

3) Siden sidst 

A) Fotovejledning 

B) Lægmandsgudstjenester 

C) Ekstern kirkebogsføring 

D) Konfirmandlærer for provstiet 

A: Positiv respons. Mangler noget om 
begravelser og bisættelser. 

B: Godkendt og omsendes til personalet 

C: En ide, der bør prøves. 

D: Ikke aktuelt for os, men måske godt for andre 

4) Kirkens liv og vækst: 

A) Afholdte arrangementer 

B) Kommende arr. 

      C) Visionsdag. Medbring referat af 21/3 de  

           følgende 6 gange. Punkt 1 og 2 gennem- 

           arbejdes. 

A: KViST har været på besøg tre gange i samme 
uge sammen med en skoleklasse. 

Gospelworkshop med konfirmander gik fint. 

Hverdagsgudst. 24. marts. Kildehaven var ikke 
med, men det kan måske løses. Asbjørn snakker 
med Lotte om, hvilke dage der passer dem. 

B: Konfirmanddag 17. april. Elsebeth, Lis og 
Georg følges med konfirmanderne til Hjembæk. 

C: - Evt. synge trosbekendelsen 
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 - Salmegudstjenester for at lære nye salmer – vi 
kunne tænke os fire på et år. F.eks. 16-17 med 
kage, et fast program og et løst med ønsker. 

- Ide om at lave en brugerundersøgelse via 
hjemmesiden som omtales via kirkeblad. 

5) Kasserer: 

A: Status, nu? 1. kvartalsopgørelse. 

B: Budget 2015 

C: Årsregnskab 2014 

D: Stol til Mette 

 

A: Ikke klar pt.. 

B: Udsendt på mail. Vi så på det. 

C: Udsendt på mail i uafsluttet form. 

D: - Mette har brug for en ergonomisk kontorstol 
+ stativ til computer. Provsten har bedt os tage 
vel imod anmodningen. Rådet vedtog at 
imødekomme ønsket. 

6) Kontaktperson Bent har fremsendt ønske om at slutte sit 
arbejde som graver. 

7) Kirkeværger: Hvad har vi af ældre mangler? - Gamle gravsteder, hvor der ikke er kontakt til 
pårørende mere kommer på næste dagsorden. 

- Handicaptoilet v. Hjembæk kirke vil koste ca. 
110.000,- kr. Kunne man indrette kapellet i 
stedet? Jørgen Nielsen undersøger. 

8) Sognehus: Afkøling af mad - Det er ikke forsvarligt at lade store gryder med 
varm mad stå i flere timer før servering, når vi 
har fællesspisning. Rådet forventer, at man 
fremover laver maden, så den ikke skal vente. 

 

9) Eventuelt: 
Næste møde d. 12/5, vært: Marianne 
Oplæsning af referat 

Vi synger: 369 

 

- Karin Larsen og Else Nebel arr. lørdagscafé eller 
lørdagshøjskole på Ældrecentret. Her i foråret vil 
de tage på ture i området, hvor de sandsynligvis 
får brug for private biler m chauffør. Det vil 
normalt være 1. lørdag i måneden fra 14-17. 

10) Lukket møde  

 


