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MR-møde nr. 131 

Konfirmandlængen kl. 18.00  

  
Referat: 21. juni 2022 

 

Til stede: Axel Poulsen, Eva Holmegaard Larsen, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Anne 

Lisbeth Schmidt og Ole Strand 

Ikke til stede: Xenia Buss Hermann    

Afbud fra: Hanne Vrangbæk, Søren P. Østergaard, Torben Svendsen og Bruno Bjerre 

Ansvarlig: Sunyee Shin havde sørget for drikkevarer + sandwich – tak for det. 

Referent: Lisbeth 

01. Dagsorden blev godkendt. 

02. Referat fra den 19. april 2022 blev godkendt. 

03. Nyt fra formanden (June)  

a. Vedr. fjernelse af ølandsstenbelægning på Nødebo kirkegård: Allan Høier taler 

med de pårørende. 

b. Ole uploader tilbud fra Nationalmuseet på restaurering af dåbskande og –fade til 

Stiftsøvrighedens godkendelse, førend sagen kan gå videre. 

c. Sunyee og June deltager i diakonistiftsdag den 29. oktober i Engholm Kirke. 

d. Adgang til regnskabssystemet er genbekræftet for Allan, Ole, June, Kirsten og 

regnskabskontoret  

04. Nyt fra kassereren (Ole) 

a. Kasseregnskab: vi har forbrugt mere end budgetteret i forhold til varmeudgifter.  

MR var enige om at udtrykke interesse for at deltage i grøn omstilling med 

henvendelse til Lokalrådet i Nødebo, hvad angår medvirken i nyt varmesystem. 

b. MR bekræftede, at vi har godkendt budget 2023 med følgende 

godkendelsesstreng: Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 

24176312, Budget 2023, Bidrag. Budget er afleveret d. 14-06-2022 09:28. 

05. Nyt fra kontaktperson (Kirsten) 

a. Orientering fra Kirsten bl.a. vedr. sommerferievikarer. Kirsten har efter mødet 

aftalt, at kirketjener Dorthe Larsen fungerer som vikar i 10 timer i uge 26. 

b. Øvrig ferieafløsning er aftalt. 

06. Nyt fra præsten (Eva) 
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a. Der har været afholdt aktivitetsudvalgsmøde med planlægning af årshjul 

torsdag d. 16.6.2022.  

Sunyee laver åbent hus-arrangementer om eftermiddagen om ensomhed, 

enkestand, fortæl din tros historie etc.  

Ønske om foredragsaftener med de etiske dilemmaer; gerne paneldebat. 

b. Eva laver up date mht. gudstjenestens form i vores sogne med efterfølgende 

rapport til Stiftet (vil tage ca. 1 år).  

c. Konfirmandindskrivning i Nødebo (12) og Gadevang (4). 

07. Nyt fra aktivitetsudvalget (Torben) - udskudt til næste møde. 

08. Personalenyt (Torben + personale) - udskudt til næste møde. 

09. ”Nyt fra sognene” - udskudt til næste møde. 

 

10. Input fra MR-medlemmer 

 

a. June understregede, at der er mødepligt til MR-møder. Hvis man er forhindret i at 

deltage, skal det meddeles skriftligt, helst i god tid. 

 

11. Eventuelt  

 

a. Møderække for 2. halvår 2022 i konfirmandlængen: 

 

Tirsdag d. 23. august kl. 19.15 

Tirsdag d. 20. september kl. 19.15 

Tirsdag d. 25. oktober kl. 19.15 

Tirsdag d. 22. november kl. 19:15 

Onsdag d. 14. december kl. 19.15 

 

Møde sluttede: 18.55 

Næste MR-mødedato: 23. august 2022 kl. i konfirmandlængen 

Ansvarlig: Axel Poulsen 

 


