
 

 

 

NØDEBO OG 

GADEVANG KIRKER 
 

Referat  
Referat fra menighedsrådsmøde nr. 108 

 
Tirsdag den 19. maj 2020 kl. 19.15 i konfirmandlængen 

OBS!  Ifm. COVID-19 regler for møder - Mødet er offentligt. 
Der må maks. være 1 person pr. 4 m2 ~ 24 personer i konfirmandlængen 1 m's 
afstand. 

 

Til stede: Bodil Davidsen, Caspar Bartholin, Christine Fossing, Eva Holmegaard Larsen, 

Gertrud Andersen, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Mona Høgh, Ole Strand, 

Ulla Bønsøe (referent) 

Torben Svendsen (personalerepræsentant) 

 

Afbud fra: Xenia Buus Clausen, Helene Armfelt (orlov) 

 

 

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg 

Ansvarlig: - 

Sang: ingen sang da det kræver større afstand mellem de 

fremmødte 

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 
23. april 2020 

Godkendt 

Pkt. 03: 

Nyt fra kassereren 

(Ole) 

- Budget 2021 (oplæg til) 

- Budgettet blev gennemgået og visse ændringer blev 

foretaget bl.a. er der ønske om: Musik til koncerter og 

Gudstjenester øges med: 40.000 kr.  

- Vinduespolering af kirker og konfirmandlænge + kontor: 

5000,- kr. (afventer tilbud)  

- Ungdomsarbejde: 16.000 kr. 

- Samtalesalon: 2000,- kr. 

- Vedligeholdelse af bygninger, især præstegård: ukendt 

beløb, skal undersøges nærmere - bygningsudvalg. 

- Der var også enkeltprojekter, som skal budgettets som 

engangsbeløb i 2021 eller søge om 5%-midler allerede 

i år, nemlig: ompolstring af knæfald i Gadevang kirke 

- Udbedring af alterkalk og sølvbægre. Disse 2 ting skal 

undersøges af June. 

- Møbler til præstekontoret i Gadevang: Eva og Mona 

står for dette. 

- Elektrisk katafalk + skur til katafalk i Gadevang. 

- Alt dette skal prissættes, så der kan blive søgt om det. 

Derudover har den fælles kirkegårdsdrift behov for flere 

penge til driften, så der skal laves en ansøgning om 

forhøjelse af driftsrammen til at dække dette. 



 

 

 

- Ønske om et beløb på 800.000 kr. i anlægsudgifter ifm. 

orgeludvidelse i Nødebo kirke 

Pkt. 04: 

Nyt fra 

kontaktpersonen 

(Kirsten) 

 

- Al ”gammel” ferie er afviklet før den 1. maj 2020, 

indtastet i systemet 

Pkt. 05: 

Nyt fra formanden 

(June) 

 
 
 

 

- Orienteringsmøde/menighedsmøde den 9. juni 2020 - 

kl. 19.30 - Endelig dato? Hvor mange kan der være i 

konfirmandlængen? Med 1 person /4 m2 afstand – 

der kan være 24 personer 

Vi flytter orienteringsmødet/menighedsmødet til den 

18.8. kl. 19.00 i konfirmandlængen 

Der skal meldes ud om dette til menigheden. 
- Tilbagemelding vedr. syn på 

kirkegårdene 

Lapidarium - sten til bevaring 

Gravminde på Gadevang kirkegård 

Der skal ryddes op i de gamle gravsten- de sten, som er 

bevaringsværdige, skal i lapidariet, resten bortskaffes. 

I Gadevang er et gravminde, som er blevet ødelagt, det 

er et kors, dette skal repareres. 

- Nødebo kirke - tag + tagrytter (tilbud modtaget) Der 

"mangler" i alt godt ca. 95.000, som skal søges nu 

af 5% midler ifm. provstiudvalgsmøde den 28.5. 
Dette vil blive gjort. 
 

- Reoler indkøbt til Gadevang - aftaler dato med Bruno 

Disse skal hænges op, så de salmebøger, der i dag 

ikke er plads til i de eksisterende reoler, kan komme i 

en reol. 

 
- Aftale med vinduespudser om pudsning af vinduer Nødebo og 

Gadevang kirker + konfirmandlænge og Evas kontor 2 x årligt 

Dette vil June aftale med vinduespudseren 
 

Pkt. 06: 

Nyt fra præsterne 

(Eva + Mona) 

- Genåbning af kirkerne - Gudstjenester - hvordan gør vi? 

Der skal være 4 m2/person – 2 m mellem personerne, 

hvis vi skal synge. Der kan være 28 i Nødebo Kirke og 

20 i Gadevang kirke. 

Kristi Himmelfarts dag bliver kirkerne åbne. 

- Der vil blive bestilt 2 lysglober, 1 til hver kirke. Senere 

vil der blive sat datoer på, hvornår kirkerne er åbne, så 

menigheden kan komme ind og sætte sig til en lille 

andagt. 

- 2. pinsedag vil der være pilgrimsvandring fra Nødebo til 

Gadevang, kantoriet vil synge og man kan spise sin 

medbragte mad 

Pkt. 07: 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

(Gertrud) 

- Sommerudflugten konverteres evt. til samvær i præstegården. 
Julie er på sagen 



 

 

Pkt. 08: 

Personalenyt 

(Torben + 

personale) 

- Kantoriet starter igen fra den 26. maj 

Pkt. 09: 

"Nyt fra sognene" 

- Der har været gode tilbagemeldinger fra Påskedags musik og St. 

bededags kantorisang og hjemmebagte varme hveder alt 

sammen udendørs 

Pkt. 10: 
Input fra MR-medlemmer 

- Intet 

Pkt. 11: 
Eventuelt 

- Intet 

Næste MR-møde: 9.  juni 2020 kl. 19.15 i konfirmandlængen 

Ansvarlig: Kirsten Aunstrup 

 


