
 

 
 
Referat af menighedsrådsmøde d. 22-4-21 kl. 16:30 virtuelt på Teams. 
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Til stede:  
    1)  Valg af ordstyrer 
          Godkendelse af dagsorden 

Alle fremmødt. 
Lis og Asbjørn er ordstyrere. 
Dagsorden blev godkendt med pkt. 2b 

    2)  Kasserer: 
          A: Høringssvar af vedtægter om  
          Fælles kirkekontor og regnskabs- 
          Fællesskab. Læs udsendte bilag. 
          Frist: 7. maj 2021 
 
          B: Anlægsønsker og formålsskema 

A: 
Menighedsrådet bakker om det vedtægtsforlag, der 
nu foreligger. Lis sender vores høringssvar til 
Kathrine Kjærgaard. 
 
B: 
Provstiet skal have vores anlægsønsker for de 
kommende år senest 15. maj. Jørgen vil komme 
med et bud på, hvad helhedsplanen for Svinninge 
Kirkegård vil koste. Asbjørn nævnte behovet for 
asfaltering af præsteboligens gårdsplads. 
 
Målsætning: 
Vi har ikke holdt nogen visionsdag, som egentlig var 
for tur her i foråret 2021. Asbjørn havde derfor 
formuleret nogle formålssætninger, som rådet 
bifaldt (se nederst). 
 
John sagde tak for en gave fra menighedsrådet, da 
han kom galt afsted med en maskine. 

    3)  Meddelelser: 
    A: - fra formand  
    B: - andre 
         

A: Ikke noget 
 
B: Har alle adgang til DAP? Ikke Gert og Karin B. 
Bruger man Churchdesk? Ikke særlig meget. 
Får man Menighedsrådenes Blad? Ja, det gør alle. 
Torbenfeldt er aflyst i år pga. konfirmationer. 

    4)  Kirkens liv og vækst: 
    

Nye coronaregler: 76 i kirkerne, 2 meters afstand 
ved sang, ingen tidsbegrænsning, altergang. 
Babysalmesang begynder igen 5. maj i kirken. 
Sorggruppen begynder måske også snart. 
Sognehuset: 10 personer – undtagen ved børnekor 
og konfirmander. Legestue? 

     5)  Kontaktperson:        
          Morgenmøde med graverne 

Birgit og Vibeke har haft et uformelt morgenmøde 
med graverne. 

     6)  Kirkeværger 
     A: Svinninge: 
           - Dræn på Svinninge Kirkegård 
     B: Kirkeværge i Hjembæk 
       

A: Efter møde med Nationalmuseet blev det klart, at 
prisen for dræn på Svinninge kirkegård vil beløbe sig 
til måske 100.000 kr. Vi skal bruge en godkendt (af 
Stift og Nationalmuseum) arkitekt. Begge instanser 
skal endvidere godkende denne arkitekts forslag. 
Rådet var mest stemt for at pege på Michael 
Madsen som arkitket på projektet. 
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Provstiet kasserede i første omgang vores ønsker 
omkring udskfitning til LED-belysning. Man ønsker 
at dele arbejdet op i flere dele. Det blev så delt op i 
to, og nu er det gået igennem. Det bliver snart 
iværksat. 
Kalkning: Svinninge kalkes 24. april – 16. maj 
 
B: 
Fire gravsteder på Hjembæk kirkegård er blevet 
nyrenoveret. 
Kalkning: Hjembæk kalkes 10.-23. maj 
 
Lis, Karin og Jørgen mødes med Michael Madsen og 
Peter Christensen vedr. kirkemuren inden længe. 

     7)  Sognehus: 
      
          

Folk forhører sig, om huset kan udlejes. Nogle lader 
sig skrive op i håb om, at restriktionerne hæves. 
 

     8)  Eventuelt: 
     

Næste møde er 20. maj 16.30. 

 
 

Formål: 
- Bevare en høj kvalitet i håndteringen af opgaver ved gudstjenester, dåb, 

vielser og begravelser samt vedligeholdelse af kirker, kirkegårde og tilknyttede 
bygninger. 

- Holde fast i sognets udadvendte tiltag: Babysalmesang, legestue, børnekor, 
sorggruppe for børn, minikonfirmand, mandeklub, voksenkor og koncerter. 

- Understøtte samarbejdet i De ni sogne omkring Sommerkirke for børn, 
Sommerhøjskole, fællesgudstjeneste og fælles kirkeblad. 

- Arbejde for at gøre kirken synlig i lokalsamfundet samt inddrage mennesker til 
at indgå med medansvar i kirkens arbejde. 


