
 

 

 

 

Referat 
Referat fra menighedsrådsmøde nr. 111 
 

Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 19.15 i konfirmandlængen 

Til stede: Ole Strand, Kirsten Aunstrup, Bodil Davidsen, Gertrud Andersen, Ulla 
Bønsøe (referent) og Eva Holmegaard Larsen, Torben Svendsen, 
Bruno Bjerre. 

Ikke til stede: June Maya Lekfeldt, Mona Irene Høgh, Xenia Buus, Christine Fossing, 
Helene Armfelt, Caspar Bartholin 

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg  
Ansvarlig:  
  

Sang: nr. Ingen Sang 

 
Oplæg: Intet oplæg  

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden Godkendt 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 
11. august 2020 

                    

Referat Godkendt 

Pkt. 03: 
Nyt fra kassereren  
(Ole) 

- Kasserapport Kvartalsrapport:  
Vores indtægter har næsten stået stille fra 

kasserapporten fra 2. til 3. kvartal. Fik vi 3. kvartals 
indtægter allerede i 2. kvartal eller er der noget 

forkert? Ole undersøger med regnskabskontoret og 
finder ud af om der stadig er penge til reparation og 
katafalkskur. 

- ”Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd, 
CVR-nr. 24176312, Budget 2021, Endelig 

budget afleveret d. 20-10-2020 15:46”  
blev godkendt af menighedsrådet  

- Havemur på Gadevang Kirkes jord (Bilag 5).  

Provstiudvalget har bedt os tage stilling til 
lovliggørelse af forholdet, hvor naboens havemur og 

cykelskur er placeret en smule inde på kirkens jord 
på den nordlige side af Rankeskovvej. 

Da der har stået hegn og senere mur dér i over 50 

år, er der formentlig vundet ejendomshævd på den 
del af kirkens jord. Menighedsrådet vil derfor 

acceptere en sådan hævd under forsætning af, at 
menighedsrådet ikke får omkostninger forbundet 

hermed og at ejendomshævd og nyt skel tinglyses 
på ejerens regning – sådan som Provsti-udvalget 
har henstillet. 



 

 

Pkt. 04: 

Nyt fra 
kontaktpersonen 
(Kirsten) 

- Planlægning af julegudstjenester – hvordan 
gør vi? 

Vi diskuterede hvordan julegudstjenesten 
skulle foregå, men blev ikke færdig. Flere 

forskellige forslag, som man ville diskutere på 
personalemødet. 

 

- Kirsten forespurgte om Distriktsforeningen 
kunne holde kursus i konfirmandlængen d. 

24. februar 2021, Det blev godkendt. 

- Honorering af sangere vikarer blev diskuteret. 
Vi blev enige om at forhøje timebeløbet med 
25,00 kr. 

- Vedr. Biskoppens afskedsfest ville Kirsten 
Austrup gerne deltage. 

- Allehelgens gudstjeneste blev vi enige om, at 
den holdes udendørs 

Pkt. 05: 

Nyt fra formanden 
(June) 

- Resultatet af MR-valget den 15. september 
2020 

Der blev valgt 3 nye medlemmer + 1 ny 
stedfortræder. Der udtræder 4 medlemmer 
og 1 stedfortræder i det ”gamle” 

menighedsråd 

- Nødebo kirke – tag + tagrytter (status på 
arbejdet - Bruno)  

Bruno fortalte at taget var ved at blive lagt på 
og tagrytterne. Mur ankerne tages ud og 

galvaniseres. Det bly der ligger kan man se 
Frederik VI monogram, men selve blyet kan 
ikke skiftes nu, da der kun er en blytækker i 

Danmark og han har ikke tid, men han siger, 
at blyet kan holde i ca. 10 år endnu. Stiftet 

har godkendt taget og Nationalmuseet synes 
det ser flot ud. 

- Udenfor Kirken til venstre står en stor sten 
som har kæder omkring, men disse kæder er 

forsvundet ned i jorden, så Bruno vil sørge for 
de kommer op igen. 

- Den fælles kirkegårdsdrift 

- Lederen for den fælles kirkegårdsdrift er 
sygemeldt i 3 mdr. Der har været en del 
kritik og vrøvl. 

- Træfældning ifm. præstegårdens naboer 

Træerne vil blive beskåret og nogle fældet. 
Det er aftalt med naboerne at de betaler lidt 
af omkostninger og resten betaler kirken og 
den fælles kirkegårdsdrift. Der er kommet 

endnu en nabo som vil have beskåret et træ, 
det bliver der også kigget på. 

- Orgelsag (bilag 1) 

Vedr. orglet som konsulent Kristian Olesen 
ikke mener skal udvides, så blev vi enige med 

Torben om, at her stopper vi ikke, men 
fortsætter med sagen. Torben vil tage en 



 

 

uforpligtende samtale med konsulenten i Vest 

Danmark (Torben Krebs) 

- Byggemøde 3+4 (bilag 2+3) 

Bruno havde ikke mere at tilføje. 

- Nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering 
af corona/COVID-19 i folkekirken og andre 
trossamfund (bilag 4) 

Alle havde læst retningslinjerne for Covid-19 i 
Folkekirken go vi overholder dem. 

Pkt. 06: 

Nyt fra præsterne 
(Eva + Mona) 

- Eva skal lige lande efter valgkampen om Biskop 

embedet, som jo ikke gik til Eva. Corona´en har sat 
meget i stå. 

- Præstemæssigt er Mona´s stilling udløbet. 

Pkt. 07: 
Nyt fra aktivitetsudvalget 
(Gertrud) 

- Gertrud fortæller at vi jo holder spaghetti og 
salmer. Samt morgensang.  

Der er nyt møde i Aktivitetsudvalget d. 
22.10.2021 

Pkt. 08: 

Personalenyt  
(Torben + 
personale) 

Kirke- og kulturmedarbejder Julie fortæller 
om sine uddannelses kurser, hun har været 

på i Løgum Kloster.  
Julie har været begejstret over uddannelsen 
og vil gerne have haft mere. 

Der er 4 minikonfirmander i Gadevang. 
Personalet fungerer og der er ro på. 

Pkt. 09: 

”Nyt fra sognene” 

    Intet. 

Pkt. 10: 
Input fra MR-medlemmer 

- Fra Bodil: 

1. Sommerudflugten 2021 

Sommerudflugten går til Gavnø d. 4. maj 
2021. 

2. Flaglaug 

     a. Gadevang  

      Ole Strand, Gertrud Andersen, Casper 

     b. Nødebo.  

     June Lekfeldt, Jytte Liljedal, Lars og 
Elisabeth, Jens og  

      Eva Carlsen samt Søren Østergaard 

Referat af møde i Flaglauget 23.9. 

Orientering om hvilke officielle flagdage, vi 
ønsker at flage. 

Flaglauget har fået en liste over hvilke dage 
der skal flages. 

En anonym giver vil forære Nødebo en 
vimpel, hvis vi ønsker at bruge den. 

Vi takker Ja Tak til vimplen, som en anonym 
boger vil foræres os. 

Der var drøftelse omkring flagning med det 
grønlandske flag d. 21.6 og det færøske d. 

29.7  
Et grønlandsk flag koster 975,- og et færøsk 

1.695 (Dahls flagfabrik) 



 

 

Vi bliver enige om, at vi ikke vil flage for 
Grønland eller Færøerne. 

Pkt. 11: 
Eventuelt 

- Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2020 
(Bilag 6) 

Jeg mener at Kirsten Aunstrup meldte sig 
eller var der vist ingen. 

- Indsamlingslisten 2021 (Bilag 7) 

Indsamlingslisten udsættes til næste møde. 
- Der er modtaget tekstilprøver til knæfald i 

Gadevang. Gunver og Angela har talt med 

møbelposter. Nu skal der besluttes hvad farve 
de skal have. Der bliver aftalt et møde med 

Gertrud, Angela og Eva i Gadevang d. 
22.10.2021 kl.16.30 

- Vedr. lysgloben i Nødebo, står den så 
menigheden ikke rigtig ser den!  kan den 

flyttes? eller måske Eva skal fortælle om den 
til menigheden. 

Næste MR-møde: 

  
Ansvarlig den 17.11.:  

 
17. november 2020 kl.17.00– Kirkeårets sidste MR-møde 
og sidste møde i det nuværende menighedsråd 
 
Eva vil gerne sige farvel til dette menighedsråd med lidt 
mad. 
 

 


