
 

  

 
 

 
 

 
 

 Referat af menighedsrådsmøde nr. 78  

Onsdag den 9. august 2017 kl. 19.00 i sognegården 

 

Til stede: Bodil Davidsen, Christine Fossing, Eva Holmegaard Larsen, Helene Armfeldt, June Maya Lekfeldt, 
Kirsten Aunstrup, Ole Strand, Ulla Bønsøe (referent) og Xenia Buss Hermann 
 

Afbud fra: Gertrud Andersen, Caspar Bartholin 

 

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg 

Ansvarlig: Christine 

Aftensang: 80 (Spænd over os dit himmelsejl) 

 

Oplæg: Kedsomhed er forsvundet ud af livet hos de unge 

mennesker. Christine har læst en artikel i Kristelig Dagblad om 

emnet. De unge mennesker får medicin for depression osv. Har 

ikke lært at kede sig, livet skal køre på turbo, så når der intet 

sker, mener de unge, at der er noget i vejen. 

 

Præsentation af ny medarbejder (10 minutter) 

Den nye medarbejder Marlene præsenterede sig selv. Vi er 

meget glade for ansættelsen af Marlene, og vi præsenterede os 

for hende. 

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt - Alle godkendte dagsordenen med de ekstra 

punkter. 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 

7. juni 2017 

Godkendt 

Pkt. 03: 

”Nyt fra sognene” 
Lørdag/Søndag d. 2.og 3.sept. er der højskoledage i Nødebo 

I Gadevang er der høstmarked samme weekend. 

Pkt. 04:  

Nyt fra formanden 

(June)  

- Tilbagemeldinger fra provstiudvalget 

5%midler Hillerød Kommune 2017 (1880) 

Nødebo-Gadevang menighedsråd ansøgte om 

ekstrabevilling til følgende. 

Reparation af rygning på præstegården kr.: 119.212,50. 

Ekstraudgift i forbindelse med renovering af 

hovedtrappen ved præsteboligen kr. 45.000. 

Ekstra driftsudgifter, som ikke kan indeholdes i 

budgettet vedr. bygninger m.v., konstateret ved syn 

2017 (kr. 70.000) 

Dette er godkendt. 

Aktivitetspulje 2017 Hillerød Kommune (1910) 

Nødebo-Gadevang menighedsråd ansøgte om tilskud til 

højskolen i Nødebo Præstegård. Der er ikke angivet 

noget beløb. 

Højskolen i Nødebo sidestilles med anden kirkehøjskole i 

provstiet, og der ydes et tilskud på kr. 130,00 pr. 

deltager ved maks. 70 deltagere. 

- Besøgsrunde hos menighedsråd i efteråret. 

Provst og provstisekretær vil tage på besøgsrunde hos 

provstiets menighedsråd i efteråret 2017.  

- Regnskab 2017 (1910) – Nødebo-Gadevang Sogne. 

1. kvartal 2017. Taget til efterretning. 



 

 

- Den 17. august 2017 kl. 19.30 afholdes 

orienteringsmøde vedr. valg til provstiudvalg og valg til 

stiftsrådet. 

Mødet afholdes i Hillerød Kirke Østergade 12 3400 

Hillerød.  (bilag vedr. valg) 

 

- Tilbagemelding fra Poul 

Afløb ifm. køkkenvask i Gadevang kirke er ordnet. 

Poul er i gang med at aftale priser og udførelse af de 

anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, der skal foretages 

i 2017 (bl.a. aftalt ved provstesynet den 23. maj 2017). 

 

- Opfølgning på kirkegårdsdriften. Hvordan går det, og 

hvad er status? 

Den fælles Kirkegårdsdrift i Hillerød provsti. 

Godkendelse af forsøg under 2. forsøgsramme vedr. 

ændret organisering af samarbejder som selvstændig 

juridisk enhed. Bevillingssamarbejde (afventer møde 

den 24. august. 2017.) 

 

- Højskoledage 2.-3. september – hjælp til Marlene m.m. 

Frivillige: Xenia, Ulla, Christine, Bodil og June. 

 

- Køkkenfaciliteter i Gadevang – køleskab/frys, mikroovn, 

bord + stole. June foreslår at bruge det gamle kapel. 

Christine foreslår indstilling til provstiet – Ole laver et 

økonomisk overslag. 

 

- Ønsker fra Marlene:  

bl.a. hylder/reol i det lille rum i Gadevang. 

Kirsten A. har en støvsuger, som hun gerne vil skænke 

til Nødebo kirke. 

Marlene ønsker også en ”kliktæller”. 

 

- Ansøgning om nedlæggelse af kapel i Nødebo og 

ansøgning om penge til elektrisk katafalk til Nødebo 

Det er besluttet, at vi søger om at nedlægge kapellet. 

June laver ansøgningen vedr. dette, samt ansøgning om 

penge til elektrisk katafalk til Nødebo 

 

- Afholdelse af obligatorisk menighedsmøde 

Menighedsmøde aftales til d. 29. oktober 2017 efter 

kirkegang. 

Pkt. 05: 

Nyt fra kassereren 

(Ole) 

- Kasserapport for jan-juli 2017 

Regnskabet ser godt ud. Lønudgifterne overstiger 

budgettet grundet Kirstens afgang og ansættelse af 

sommerfugl (sommerhjælp på kirkegården). 

- Betaling af regninger og udlæg 

Bilagene skal påføres formål samt navn på den, som 

står for bilaget. Sendes til Allan, der scanner bilagene 

ind og sender scanningerne til kasserer Ole. 

Pkt. 06: 

Nyt fra kontaktpersonen 

(Christine) 

- PR strategi v. Helene og Christine - diskussion, 15 

minutter 

Dette punkt kommer på til næste møde. 

- 2 spørgsmål fra Ann: nye salmebøger og status vedr. 

-  salmebogshylde i Gadevang 

Det kan ikke betale sig at reparere salmebøgerne. 

Derfor skal der tælles op, hvor mange der er brug for. 



 

- Salmebogshylde i Gadevang. Dette vil June se på. 

Pkt. 07: 

Nyt fra præsten 

(Eva) 

- Eva er glad for, at personaleproblemet er løst og takker 

for den hjælp, menighedsrådet har givet i 

overgangsperioden. Eva mener ikke, at menigheden har 

mærket noget til manglende personale. 

Pkt. 08: 

Personalenyt  

 

Pkt. 09: 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

(Bodil) 

- Der er tur for de frivillige til Karen Blixen Museet lørdag 

den 12.8. 

Pkt. 10: 

Eventuelt 

- Samtale med 2 personer til erstatning for Poul i 

byggeudvalg og som kirkeværge (ifm. nyt kirkeår). 

- Vedr. gravsten som var ”forsvundet”: det er aftalt, at 

den rengøres i 5 år for kirkens regning. 

- Nyt skab til: Kirkesølv og urner 

June taler med Poul om dette. 

- Kirkebøsserne skal være aflåst. 

 

Mødet sluttede kl. 21.33. 

Næste MR møde: 

 

Den 20. september 2017 kl. 19.00 i præstegården (vi starter 

kl. 19.00 i Nødebo kirke) 

 

Ansvarlig: Xenia 

 

 


