
 

   
  
 

   
  

   Referat af menighedsrådsmøde nr. 76  

  

   Referat af MR-møde nr. 76 onsdag den 3. maj 2017 kl. 19.00 i præstegården 

    

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

June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ole Strand, Ulla Bønsøe, Xenia Buus Hermann og 

Caspar Bartholin 

 

Afbud fra:  Helene Armfelt 

Pkt. 00:  
Aftensang + oplæg –  

Ansvarlig: Xenia  

- Aftensang:  151 Jeg ser at du er træt. 

- Oplæg: Ord kan virke som e lille dosis arsenik. En jødisk 

professor har skrevet en bog ”Lingui Terti……”    

Pkt. 01:  
Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt. 

Pkt. 02:  
Godkendelse af referat fra  
5. april 2017  

- Godkendt. 

Pkt. 03:  
”Nyt fra sognene”  

- Intet nyt. 

Pkt. 04:  
Nyt fra kassereren  
(Ole)  

- Kvartalsrapport  

Ole gennemgik kvartalsrapport. Enkelte sektioner blev 

uddelt til gennemgang af regnskabet, således at vi næste 

gang har ”tygget” det igennem. Udleveret på MR mødet. 

- Månedsrapport for april:  

Udleveret på MR mødet 

- Budget 2018  

Budget blev gennemgået. 

- Bodil: ønsker en rampe til kørestol i kirken (Nødebo). 

- Torben ønsker en bedre belysning ved orglet. 

- Lydanlæg til Gadevang Kirke 

- 2 elektriske katafalker på 5% ansøgning.  

June tager sig af dette punkt. 

- Ny kopimaskine ønskes på budget til 2018. 

 

Pkt. 05:  
Nyt fra kontaktpersonen  
(Christine)  

- Kirkeværge (tilbagemeldinger fra: Christine + Xenia + 

Kirsten)  

Kirkeværgen og Byggesagkyndig kan ikke være samme 

person. Poul holder op til Nytår.  

Det er muligt at vi har 2 personer, der ønsker at 

overtage. MR taler med begge kandidater. 

- Sognemedhjælper /kirke- og kulturmedarbejder 

(ansøgere) Ansættelsesudvalget har indtil nu modtaget 

28 ansøgninger. Ansøgningsfristen udløber 10.5. Der har 

været nogle telefon henvendelser. 

- Ansøgning ifm. Gravermedhjælper  

Der er ansøgt og bevilget en gravermedhjælper til 

Nødebo-Gadevang. (se referat fra 5. april 2017) 

Vedr. Gravermedhjælper ved provstesyn 2016 blev det 

konstateret at Nødebo/Gadevang kirkegårde ikke levede 



op til den forventede standard. Ved efterfølgende 

gennemgang af ressource behov, blev det konstateret at 

der manglede 25T om ugen for at holde Kirkegårdene og 

præstehaven til tilfredsstillende standard. Derfor blev der 

ansat en gravermedhjælper til dette timetal. Siden da har 

Kirkegårdene været holdt til standard. 

Ved oprettelse af samarbejdet med den 

Fælleskirkegårdsdrift blev det sat som betingelse at 

Nødebo/Gadevang ansætter en sommerfugl således af 

standarden opretholdes. Disse penge er ikke på budgettet 

og menighedsrådet besluttede derfor at søge de 

manglende midler hos provstiudvalget ved mødet d. 6. 

april menighedsrådet bekræftede, at der er enighed om 

at søge midlerne. 

 
- Vedr. Manglende gravsten: menighedsrådet gennemgik 

en mail fra Poul Olsen om en manglende gravsten –  
Fra Poul: 
Forhold i forbindelse med henvendelse om en 
græsdækket urnegravsten på Gadevang kirkegård. 
Fra en gravstedsejer har Kirkeværge Erik Hansen 

modtaget en henvendelse om utilfredsstillende 

vedligehold af urnegravstedet, idet gravstenen var 

forsvundet under græstæppet og først blev genfundet 

efter en nærmere undersøgelse. Gravstedsejeren 

meddeler i den anledning, at han er stærkt i tvivl om han 

ønsker en fornyelse for endnu en 10-års periode fra 1. 

januar 2018. 

I den anledning har han tænkt på, om der er andre 

muligheder for at bevare gravstenen for familien, 

herunder at henlægge stenen på kirkegårdens lapidarium 

eller, om menighedsrådet vil give ham en kompensation i 

form af en fri ti årig periode. 

Gravstenen er etableret i 1976 som en meget lille 

hjerteformet sten, som i forbindelse med græsslåningen 

efterhånden er blevet trådt ned under græstæppet på 

grund af sin lille størrelse og en græsslåningsmetode, der 

indebærer at afslået græs ikke længere opsamles 

således, at græsniveauet trinvis er blevet hævet. 

I vores pjece, ”Nødebo og Gadevang kirkegårde, 

Vejledning ved dødsfald” af april 2016 fremgår det, at 

kravet til urnegravsten i græsplæne kun skal have en 

maksimal størrelse på 40 x 50 cm, og intet om en 

mindstestørrelse på f.eks. på 40 x 40 cm, der formentlig 

ville have forhindret den totale forsvinden under 

græstæppet. 

Jeg vil derfor foreslå:  

1. Pjecens krav i ”Nødebo og Gadevang kirkegårde, 

Vejledning ved dødsfald”, om størrelse på urnegravsten i 

plæne bør revideres med max- og min-størrelse på 45 x 

40 cm eller 40 x 40 cm.  

2. At der gives en kompensation efter menighedsrådets 

nærmere beslutning, dog på max. 10 år ud fra en 

betragtning om man har godkendt stenstørrelsen ved 

etableringen.  

3. Muligheden for en placering i Lapidariet er ikke 

fremtidssikret, da der med mellemrum bliver ryddet op 

således, at sten der ikke er bevaringsværdige bliver 

fjernet og destrueret. Denne sten kan næppe garanteres 

at være bevaringsværdig, hvorfor menighedsrådet ikke 

kan indgå på en sådan aftale overfor gravstedsejeren. 

Menighedsrådet bakker op om Pouls indstilling og 

meddeler Poul herom. 



Pkt. 06:  
Nyt fra præsten  
(Eva)  

- Udlån af konfirmandlænge? (mail fra Elizabeth Abigail 

Ousted Perrier)  

Vi vil anbefale Elisabeth Abigail Ousted Perrier at låne 

skolen eller Kessers Hus i Gadevang. Vi ønsker ikke at 

udlåne konfirmandlængen. 
-  

Pkt. 07:  

Nyt fra aktivitetsudvalget  

(Bodil)  

- Forslag fra Gunver om renovering af kirkeskibet (Bodil 

har fået en artikel)  

Casper tager sig af denne sag. 

- Ansøgning til provstiet om tilskud til Højskolen  
Diskuteret – endelig konklusion? 

- Eva holder Luther foredrag i Gadevang onsdag 6.9 - 

samme dag som MR.  

Vi skal vel finde en ny dato til MR?  

Ny mødedato blev 20.09.2017. 
- Bodil ønsker udjævning af dørtrinet ved Kirkedøren (i 

Nødebo) samt ændring af den øverste lås på døren"  

 

Pkt. 08:  
Nyt fra formanden  
(June)  

- Reparation af salmebøger? 

June taler med Gunver, der er uddannet bogbinder 

- Tilbagemeldinger fra provstiudvalget (bl.a. James Price, 

gravermedhjælp og Børneopera (tryllefløjten den 11. 

juni))  

Nej til tilskud til foredrag med James Price. 

Gravermedhjælper: se ovenstående.  

Børneoperaen bliver til noget d. 11.06.2017 

- Gaskogebord i køkkenet (talt med Knud Aunstrup) 

Forslag til gaskogebord er trukket tilbage.  

- Nye mødedatoer til MR møder 

- 7/6-5/7-9/8-20/9-4/10-1/11-6/12 2017. 

- præsteparkering Parkeringskilt til præsten ”Forbeholdt 

kirkens personale” i Gadevang 

- Mail fra Tove Rump 

June melder tilbage til Tove Rump, at det er en 

forsøgsordning med aftenandagt. Det vil blive taget op 

senere. 

- Visionsdag – det videre arbejde  

Det tages op til augustmødet hvor vi gennemgår 

visionerne.  

 

Pkt. 09:  
Personalenyt  

-  

Pkt. 10:  
Eventuelt  

- Fremvisning af kirken skal aftales. Kunne evt. sætte det i 

Kirke og Kro bladet. 

- Ole: Byfest i Gadevang d. 10.06.2017. Der vil ikke være 

noget i Kirken. 

- June. Der er problemer med håndvasken i Gadevang. 

- Manglende lys i 2 pærer i Gadevang, det ordner Michael. 

- Kirsten sendte en tak for receptionen og så tak for gaven, 

hun var meget glad for begge dele. 

- Mødet sluttede kl. 21.40. 
 

Næste MR møde: Den 7. juni 2017 kl. 19.00 i præstegården  

Ansvarlig for næste møde: Caspar   

   


