
 

  
 

 
 

 
 

 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 73 

 

 Onsdag den 1. februar 2017 kl. 19.00 i præstegården 
 

Til stede: Bodil Davidsen, Christine Fossing, Eva Holmegaard Larsen, Gertrud Andersen, Helene 

Armfelt, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ole Strand, Ulla Bønsøe (Referent), Xenia Buus Hermann 

Caspar Bartholin (stedfortræder) 

 

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg –  

Ansvarlig: Christine 

 Aftensang:  186 Kringsatt av fiender 

 Oplæg:   Talte om ikke at dele op.  

Oplæsning fra bogen Livtag og dette emne. 

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 
 Dagsorden blev godkendt. 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 

4. januar 2017 

 Referat af 4. januar 2017 blev godkendt. 

Pkt. 03: 

”Nyt fra sognene” 
 Der blev fortalt lidt om Jordnær i Gadevang og om 

filmaftenen også i Gadevang. 

Pkt. 04: 

Nyt fra kontaktpersonen 

(Christine) 

 Der er en del sygdom i personalet. 

 

Pkt. 05: 

Nyt fra præsten 

(Eva) 

 Vedr. minikonfirmander, der er blevet ansat en 
ung pige Stine Birk Jensen (20 år) som hjælper. Vil 
se om vi kan få det ind under en Kirke- og Kultur 

medarbejder i provstiet. 
 

 2. Pinsedag bliver til en pilgrimsvandring til 
Fruebjerg i Gadevang. Per Stig Møller bliver nok 
taleren. 

 
 Personalefesten var rigtig vellykket 

Pkt. 06: 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

(Bodil) 

 referat af møde d. 12.1. er udsendt 

se referat udsendt til aktivitetsudvalg og 

menighedsråd. 
 

 Indstilles til MR, at vi vil tage initiativ til at kontakte alle 
foreninger og institutioner i Nødebo mhp. afholdelse af en 
Kulturnat i foråret 2018. 

Bodil og Helene vil sætte sig sammen og henvende 
sig til alle foreninger i Nødebo vedr. Kulturnat 



 

2018. 
 

 hvad vi gør/ikke gør ved runde dage? 

Vi blev enige om at give en gave - ved personalets 
runde dage og jubilæer. 
 

 Kursus den 22.4.2017 

Det blev besluttet at Nordisk Lejerskole er at 
foretrække til kurset med Claus Due. Det starter 

kl. 9.30 d. 22.april  
 

 2017. Bodil har været i Løgum Kloster, her talte 

hun med Helle og Peter Bastian. Han har et 
foredrag om ”Vejen til troen” Fik lov at gå videre 

med dette. 

Pkt. 07:Nyt fra formanden 

(June) 
 Deltagelse i den Fælles kirkegårdsdrift 

Der afholdes møde den 09.02.2017 kl.17.00 
 

 Formandsmøde den 22.2.2017 kl. 19 i Nødebo 

Ved mødet deltager June og Christine 

 
 Datoer i 2017 (fra Lone Paepke) 

Formandsmøde den 22. februar og den 12. oktober 

– begge dage kl. 19.00. 
Budgetsamråd den 5. september kl. 19.00 for 
Allerød kommune den 7. september kl. 19.00 for 

Hillerød kommune. 
Provstiudvalgsmøder: 
22. februar kl. 15.00 
6. april kl. 16.00 
4. maj kl. 15.00 
22. juni kl. 15.00 
17. august kl. 15.00 
12. oktober kl. 15.00 

 
 Deltagere i Udvalg/underudvalg (roller, rettigheder) 

Alle kan deltage, men suppleanten og ikke 
medlemmer af menighedsrådet har ikke 

stemmeret. 
 

 Provstiet erindrer om, at årsregnskab for 2016 skal være 
afleveret i dataarkivet senest den 1. april. Provstiudvalget 
udmelder foreløbige driftsrammer senest 15. april 2017 og 
foreløbigt budgetbidrag skal være lagt i dataarkivet senest den 
15. juni 2017. 
 

 (fra Poul Olsen) Bevillingsansøgning, Vedligehold af 
Præstegårdshave, Tegningsbeskrivelse af haveanlægget. (bilag 
vedlagt) 

Vedr. bevillingsansøgning, vedligeholdelse af 

præstegårdshaven Tegningsbeskrivelse af 
haveanlægget kan I se bilaget. 
Der blev underskrevet en aftale af menighedsrådet 

og præsten om pasning af præstegårdshaven.  
 



 

 Der er provstesyn d. 23. maj i Gadevang og 

Nødebo.  
 

 14.02.2017 er der forretningsudvalgsmøde. 
 

 Sogneindsamling 2017 

Den 12.marts er der sogneindsamling. 

Konfirmanderne samler ind samt de som gerne 
frivilligt vil det. 

 
 9.-11. juni 2017 er der byfest i Hillerød, hvor også 

Slotskirken er med da kirken fylder 400 år.  

Der er brug for frivillige ifm. udsmykning af 
Hillerød, evt. interesserede, der vil hjælpe som 

frivillige, kan skrive til june@lekfeldt.dk 

Pkt. 08: 

Nyt fra kassereren 

(Ole) 

 Ole skal på kassererkursus den 2. februar. Torben 
og Ole skal have bilag ved koncerter. 

 
 Der mangler 4 nøgler, så disse skal laves. 

Pkt. 09: 

Personalenyt  
 

 Intet. 

Pkt. 10: 

Eventuelt 
 Næste møde i aktivitetsudvalget er fastsat til 26 

marts kl. 12. Pt. er der 4 afbud - kan vi finde en 
anden dato? 
Der vil blive fundet en anden dato. Christine 

doodler til os. 
 

 Ved koncert med Michala Petri og Hannibal kan det 
nok bliver den 9. maj 2017 og helst i Gadevang, 
men Michala bliver spurgt hvor hun helst vil opføre 

koncerten. Billetprisen bliver 100,- kr. MobilePay 
for Kirkerne? Ole vil tale finde ud af hvordan det 

skal gøres. 
Facebook – udvidet mailliste (Eva) vil oplyse om 
koncerten. Måske kan Instagram og twitter også 

bruges. 
  

 Xenia har en nabo på 86 år som gerne vil deltage i 
tirsdagstræf. Findes der kørselsmulighed? 

Ja kirken kan betale en taxa eller vi kan finde 
andre fra Gadevang som vil deltage, så naboen 
kan køre med dem. 

 
 Gertrud spørger, hvem som tager sig af Michala 

Petri og Hannibal – det gør Torben. 

Næste MR møde: 

Ansvarlig for næste møde: 

 

Mødet sluttede kl. 21.07 

Den 1. marts 2017 kl. 19.00 i præstegården 

Kirsten Aunstrup 

 

 

 


