
VEDTÆGT FOR HERSLEV-GEVNINGE-KORNERUP SOGNEHUS 

Sognehuset ved Gevninge Kirke er bygget for, er under ejerskab af, og drives og 
vedligeholdes gennem de kirkelige ligningsmidler for Præstegårdskassen under de to 
menighedsråd for Gevninge-Kornerup og Herslev pastorat.


Det fælles præstegårdsudvalg er i det daglige ansvarlige for sognehusets drift.


Anvendelsesområder: 
Sognehusets primære anvendelsesområde er de kirkelige aktiviteter såsom: 

* konfirmandundervisning og juniorkonfirmandundervisning

* babysalmesang /-rytmik

* kirkelige børne- og unge arrangementer 

* kulturelle og fælleskirkelige arrangementer

* kirkekaffe og måltidssamvær


Hertil kommer Menighedsrådenes aktiviteter såsom:

* afholdelse af menighedsrådsmøder og udvalgsmøder

* menighedsmøder arrangeret af aktivitetsudvalgene og/eller sognepræst

* kor- og forældrearrangementer

* musiske aktiviteter arrangeret af kirkens musikere

* sogneaftener, eftermiddagsmøder, studiekredse

* foredrag, film, og lignende

* bespisningsarrangementer


Endelig vil det være muligt at leje sig ind i sognehuset til “begravelseskaffe” 
af ca. 3 timers varighed i forbindelse med bisættelse / begravelse. 

Skulle andre foreninger med et lokalt og kirkeligt / socialt / kulturelt formål ønske at leje 
sognehuset skal henvendelse ske til præstegårdsudvalget, som i hvert enkelt tilfælde vil 
tage stilling til om leje kan godkendes.


Vilkår: 
Salen er møbleret med borde og stole og må max. rumme 55 personer.


Køkkenet er et anretterkøkken.


Der er bestik og service til rådighed for brugerne.


Det er den ansvarlige person for arrangementet der har ansvaret for arbejdet i køkkenet 
(kaffe, tilberedning, anretning) , for tilpasning af salen med mødeopstilling samt ikke 
mindst oprydning efter aktiviteten, aftørring af borde og stole og feje/støvsuge gulvet 
således at lokalerne efterlades ryddelige og i god orden og stand.


Al brugt service skal vaskes op og sættes på plads. I køkkenet er der opvaskemaskine til 
hurtigvask til rådighed, instruktion i brugen forefindes. Den ansvarlige må afvente 
færdigvask før huset forlades.


Administration: 



I “multirummet” forefindes en huskalender. Her kan aktivitetsansvarlige i 
menighedsrådene indskrive sig til brug af sognehuset. “først-til-mølle” princippet gælder.


Præstesekretæren har det overordnede ansvar for opdatering af kalenderen, ligesom det 
er til sekretæren al henvendelse om leje og brug af sognehuset skal ske.


Der udleveres nøgle mod kvittering til de personer der har fast adgang til huset. En 
oversigt forefindes.


Personer uden for menighedsrådet vil ad hoc få udleveret nøgle hos præstesekretæren 
eller ledende graver ved Gevninge kirke mod kvittering. 


Ekstern leje af huset koster 1.300 kr for et arrangement. Hertil opkræves et depositum på 
500 kr. for evt. beskadigelse af service og udstyr eller manglende oprydning. Depositum 
tilbagebetales efter aflevering af nøgle til præstesekretær/graver, hvis alt er i orden som 
foreskrevet.


Teknik: 
Varmeregulering foretages centralt og må ikke ændres af brugere af huset.


Tekniske hjælpemidler i køkkenet (kaffemaskine, opvaskemaskine, vaskemaskine) er til 
rådighed for brugerne.,

I salen forefindes storskærm og lydanlæg. Instruktion i anvendelse skal indhentes før 
brug.


Inventarlister foreligger pr. rum og samlet for huset.


Rengøring: 
Der er fast rengøring i huset. Der foreligger særlig aftale mellem præstegårdsudvalget og 
graverteamet ved Gevninge kirke herom.


Kontakt: 
For brug af huset kan henvendelse ske til præstesekretæren tirsdag og torsdag mellem kl. 
10 - 13.


Præstesekretær Birgitte Ploug Riisgaard		 Ledende Graver Trine Barfoed Hansen 

e-mail: bpr@km.dk	 	 	 	 	 e-mail: graverengevninge@g-k-kirker.dk

mob. 21151538	 	 	 	 	 mob. 22755718


Øvrig kontakt sker til præstegårdsudvalget ved formand eller kasserer.


navn:	 Knud Bjerrum 	 	 	 	 navn: Johannes Østergaard

mail:	 kbjerrum@gmail.com	 	 	 mail:  johannes@havemette.dk

mobil:	24876695	 	 	 	 	 mobil: 20215898


Godkendt i Herslev menighedsråd den 12. januar og Gevninge-Kornerup menighedsråd 
den 26. januar 2022.
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