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Til stede:  

    1) Godkendelse af dagsorden. 

    Vi synger: 351 - En stille, høstlig brusen 

    18.00-18.30: Elsebeth ang. opnormering. 

Alle medlemmer af menighedsrådet + Elsebeth 
Dyekjær Kruse. 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

A: Rådets medlemmer bedes overveje til næste møde, 
om de kunne tænke sig at fortsætte i rådet en periode 
mere. 

Kirsten omdelte en kopi af den ramme, der er lavet 
omkring frivilligarbejdet i Vipperød – til inspiration og 
evt. efterfølgelse – tages op på næste møde. 

B: Mette og Asbjørn har byttet de to gudstjenester 25. 
okt. og 8. nov., så præsten er omvendt i forhold til 
kirkeblad. 

  3)  Siden sidst Et doneret kaffestel kommer til Hjembæk 

4)  Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

       C: Reformationsjubilæum 2017 

       D: Punkt 7 + 8 fra visionsdag 

 

 A: Teaterdag i Hjembæk 12. sep. var rigtig godt – ca. 
35 personer var med – halvdelen var børn. 

Torbenfeldt – fin gudstjeneste, godt vejr. Evalueret på 
samarbejdsmødet. 

B: Høstfest – 26 til spisning. Fin musikalsk medvirken af 
Jeanette Ulrikkeholm. Pyntning af kirke hellere lørdag 
formiddag. Det prøver vi næste år. Kommer der ikke 
flere, vil graverne hellere selv stå for det fremover. 

Koncert med Maud Kofoed 4. okt. kl. 16.00 i Svinninge. 

Den 13. dec. er der julekoncert i Svinninge med Visible 
Voices kl. 16.00. 

C: Lizzie og Marianne har undersøgt mulighederne for 
en menighedsrejse for De ni sogne til Lutherbyerne i 
foråret 2017. Vi får et tilbud. Ved 40 deltagere bliver 
det nok en pris omkring 6.000 med fem overnatninger. 

Asbjørn går videre med en ide om at involvere 
teaterlivet i Holbæk – evt. en forestilling, som der skal 
søges penge til. 

Skrift om Luther til omdeling er også under overvejelse. 
Ide om træplantning og salmegudstjeneste med fokus 
på Luther kan tages op på sogneplan, når tiden 
kommer. 

D: Diakoni og Sognehus 
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Kan vi lave en liste over folk, der vil tilbyde at hente 
/bringe kirkegængere ind i mellem (kaldet kirkevenner 
i Kristeligt Dagblad)? Kirsten Dahl prøver at formulere 
noget til kirkebladet om det og vil godt stå som 
ankerperson, man kan henvende sig til. 

5) Kasserer: 

A: Angående Kirkevej 6A. 

Køkken i sognehus udsættes. 

B: Kirkebil 

Vores bank har meddelt, at den fremtidige rente er 0%. 

A: Huset har muligheder, men er ikke oplagt som 
sognehus, da det er tidligere privatbolig med lavloftede 
rum. Helge påtog sig at undersøge, om Brandts garager 
kunne være en mulig plads at overtage for os. 

B: Egons Busser har givet et tilbud på 1.500 kr. (fire 
timers løn) for at køre en søndag formiddag. 

   6) Kontaktperson: Vedtægt for  

       samarbejde med Kundby 

Aftalen går på, at når præsten er i den anden kirke, 
følger personalet med. Man kan også bytte internt, så 
længe præsten bliver underrettet. Vi prøver et års tid 
og ser, hvordan det er gået. 

Aftalen underskrives og iværksættes fra 1. januar 2016. 

7) Kirkeværger Alle tingene i Hjembæk er blevet malet, som aftalt på 
sidste møde. 

8) Sognehus Lizzie har fået et nyt tilbud fra tømrer – lydisolerende 
væg med dør i: 31.000,- incl. moms. 

Det er konstateret, at der jævnligt forsvinder glas, 
bestik og lign.. Måske skal der laves et skema til at 
optegne ting, der er gået i stykker… 

Rådet ønsker, at Lizzie laver en inventarliste, som 
jævnligt gås efter. 

 
9) Eventuelt: 

Næste møde d. 20. okt. Værter er 
Helge og Jørgen/Karin - Hjembæk. 
Oplæsning af referat 

Vi synger:  

 

 
10) Lukket møde 
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Notat fra Elsebeths besøg hos rådet samme aften: 

Elsebeth har været på kursus tre dage her i sommers. Det handlede om fortælling af beretninger 
fra Det gamle Testamente. Hvis der er nok deltagere bliver der et om NT næste inden længe. 

Det kaldes Bibeleventyret – noget for 4.-5. klassebørn. En sjov og huskbar form for bibelfortælling. 
Det kan evt. tilbydes i skoletimer til skolerne i området. 

Man køber/laver en stor bog – ligesom et bogskab – med Bibelens mange mindre bøger indeni. 
Bøgerne gemmer en lille husketing hver. Hele undervisningslokalet omdannes til Det gamle 
Testamente, som børnene lærer at genfortælle med fagter. Der er tænkt på at bruge mange 
sanser. 

Mhp. opnormering har Elsebeth planer om at lave noget for de ældre og demente og har været 
med til gudstjeneste både på Ældrecentret og Kastaniely. 

Herudover regner hun med at indgå i konfirmandarbejdet mere permanent, da det ligger på 
søndage med alle konfirmanderne på en gang. 


