Dagsorden menighedsrådsmøde

Afbud fra: John Jensen
1) Ordstyrer og dagsorden
A: Valg af ordstyrer
B: Godkendelse af dagsorden

21

.04.2022 i sognehuset kl. 1 6.45

A: Lis Larsen valgt til ordstyrer
B: Godkendt - også punkt under lukket møde.

Visynger: Påskeblomst

2)

Kasserer:

A) Det fælles kirkekontor

Kontoret, som både omfatter regnskab og
kirkebogsføring, har gang i mange ting. Man prøver at
ensrette ydelserne til menighedsrådene.

A: Formand

A: Husk inventarlister til synet 18. maj.
Bispevalget er i gang - nogle har stemt. Vi var tre ud at
høre kandidaterne ved stormøde i Knapstrup.

B: Andre

B: Der er ingen fælles 2. pinsedags gudstjeneste, så vi

C: Kort relevant info fra dap'en

prøver i stedet at holde gudstjeneste i præstegårdshaven.
- Telegrammer til konfirmander er udarbejdet.

3) Meddelelser:

C: Konference om Grøn Omstilling i Fredericia 16. maj.

7A.-I2. j uni har Landsforen i ngen af Menighedsråd
årsmøde på Nyborg Strand.
Præsterne i Roskilde Stift laver podcasten "Prædiken på
vej", som kan ses via stiftets hjemmeside.
Tidsplan for budeet 2023 ligger klar.

4)

Kirkens Iiv og vækst:

A: Evaluering af visionsdag

Ting fra visionsdagen, som rådet tænker vil være rentable

at iværksætte u middelbart:
Belysning, gardiner, rebstige, varme i køkken, havemøbler
(inkl. fliser), husets navneskilt og udendørslampe. Asbjørn
taler med John om disse tiltag.
Rådet ønsker, at vi spørger John Veje omkring husets
mulige fremtid, når der er syn i maj.
Rådet tager gerne imod Jens Kofods tilbud om stå for at
genoptage spisninger i sognehuset - og gerne i

forlængelse af gudstjenester i Svinninge kl. 17.00 på
tirsdage som før itiden. Stillegudstjenesterne vil så
muligvis blive udfaset. Asbjørn taler med Jens om dette,

5) Kontaktperson:

MUS er godt i gang.

A: MUS

6)

KirkeværgeSvinninge

Kirkemuren i Svinninge kalkes engang i august.

L

t.

fundet nogle kalke fra Dansand, som kan afløse
vores glaskarafler til druesaften ved altergangen. Vi ser,
om vi kan få en på prøve.

JØrgen har

Kirkeværge Hjembæk

7) Sognehus

lngen punkter

8) Medarbejderrepræsentant

lngen punkter

9) Eventuelt
Vi synger
Næste møde: NB ændrin g: 24.05.20221

BudgetmØde 11-. aug. 16.45
Menighedsrådsmøder resten af året:
Tirsdag 30. aug. 16.45 - vært: Birgit og Ulla
Torsdag 22. sep. L6.45 - vært: Hjembæk banden
Torsdag 13. okt. 16.45 -vært: Asbjørn og Lis
Torsdag 10. nov. 16.45 - vært: Vibeke
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