
 

  
 

 
 

 
Referat 

 

 Referat af menighedsrådsmøde nr. 89 

 Tirsdag den 7. august 2018 kl. 19.00 i præstegården 

  

Til stede: Caspar Bartholin (stedfortræder), Christine Fossing, Eva 

Holmegaard Larsen, Helene Armfelt, June Maya Lekfeldt, Ole 

Strand,  

Ulla Bønsøe (referent), Xenia Buus Hermann og  

Torben Svendsen (personalerepræsentant) 

 

Afbud fra: Bettina Hovgaard-Schulze, Bodil Davidsen, Gertrud Andersen og 

Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre (kirkeværge) 

  

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg 

Ansvarlig: Christine 

Aftensang: O Kristelighed 

Oplæg: Læste en bøn, da hun havde fået vantro i hjernen. 

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med 2 tilføjelser under pkt. 4 

Om låse + nøgler  

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 

12. juni 2018 

Godkendt. 

Pkt. 03: 

”Nyt fra sognene” 
- I Gadevang havde der været Sct. Hans, hvor præsten 

deltog. 

- Gadevang afholder høstfest den 1.-2. september.  

- Jordnær har åbent torsdag og søndag. 

- I Nødebo har der været oprydning i baglokalet i 

konfirmandlængen. 

- Der skal afholdes ”Stafet for livet” (Kræftens Bekæmpelse) i 

Nødebo den 11. og 12. august. 

- Helene havde en rundvisning i Kirken. Forslag om at sende 

noget på YouTube omkring kirkens historie. Caspar og 

Helene vil gå videre med dette. 

Pkt. 04:  

Nyt fra formanden 

(June)  

- Bruno inviteres med til MR møderne (reparationer, 

nyanskaffelser + budget) 

Bruno vil forsøge at komme til næste møde. 

Michael (bygningssagkyndige), invitation til MR-møderne. 

 

- INFO: Udlån af køkken den 11.8. (stafet for livet) 

(regler for udlån + afstemningsresultat,  

mailafstemning: 11 stemmer i alt – 10 ja, 1 blank). 

 

- MR-medlemmer – hvem repræsenterer vi? 

Hvad vil være godt for sognet? 

 

- Indsamling til menighedsplejen 

o Julehjælp 

o Konfirmationshjælp 

o Nødhjælp (enkeltpersoner "der kommer forbi") 

Vi talte om, hvordan vi får penge ind til 

hjælpeforanstaltninger  

 



 

- Nedsættelses af Gudstjenesteudvalg – Hvem ønsker at 

deltage?  

Der blev nedsat et Gudstenesteudvalg bestående af: Eva, 

Bettina, Torben, Xenia, Ulla, Gertrud og June 

eks. på mulige ”nye” tiltag: 

o Vekselsang 

o Hilsen mellem kirkegængerne 

o ”Velkommere” 

o Konfirmander (enkelt skriv til konfirmanderne ifm. 

Gudstjenesterne) 

 

- Nødebo-Gadevang: deltagelse i den fælles 

pinsegudstjeneste i Hillerød. Alle de andre sogne melder ind, 

at de er med. Og vi har aldrig taget en beslutning om vi er 

med eller ej. - Er vi med? 

Det besluttes, at vi ikke melder os til, idet vi har vor egen 

lille vandring imellem Nødebo og Gadevang. De som vil 

deltage i den fælles Gudstjeneste i Slotsparken kan 

selvfølgelig deltage. 

 

- Nøgler + Låse: Ekstra nøglen er væk. Skal vi omstille 

låsene? Det vil blive undersøgt, hvad det vil koste. Vi skal 

også have hjemkaldt de nøgler, som ikke er blevet afleveret.     

 

- Oplysning om fotografering i kirkerne. 

Menighedsrådet har modtaget et eksempel fra en kirke, hvor 

man har sat et mærke på hver bænkerække med symbol 

fortografering forbudt + mobiltelefon slukket.  

Dette synes vi ikke passer til den gamle kirke. I stedet skal 

Eva og Søren påminde menigheden om, at det er forbudt at 

fotografere, inden selve kirkehandlingen går i gang. 

 

- Udlån af hestefold 1 år frem? – Ønske fra Pia om at låne 

hestefolden 1 år frem. 

Vi giver tilsagn om, at hestefolden kan lånes, indtil vi siger 

noget andet. 

 

- Kontakt til kroens strikkeklub? – Vedr. dåbsservietter – June 

vil gerne stå for det, men kan kun aften. 

Stikkesklubben på Nødebo Kro vil blive kontaktet til en 

introaften, hvor de vil få oplyst, hvordan vi har tænkt os de 

skal se ud, og at vi betaler garnet. 

 

- Et maleri af Nødebo kirke?  

(bilag – mail fra Sven E. Østergård) 

Er vi interesseret? 

- Nej Tak ikke interessert. 

Pkt. 05: 

Nyt fra kassereren 

(Ole) 

- Ole gennemgik kasserapport og Kvartalsrapport. Der er 

nogle steder et overforbrug. Bl.a.er betaling til kirkegården 

lidt stor, så Ole vil dykke ned i bilagene for at se, hvad det 

er. 

Pkt. 06: 

Nyt fra kontaktpersonen 

(Christine) 

- Lukket referat 

 

Pkt. 07: 

Nyt fra præsten 

(Eva) 

- Samtaler i Café Jordnær i Gadevang 

Eva vil lave en projektbeskrivelse til Cafè Jordnær for 3 

onsdage. Casper og Ole vil tale med Cafèen. 

 



 

- Højskole (1.2. september) 

Eva mangler en kok til højskoledagene. Helene foreslår 

flere, dette vil Eva gå videre med. 

Pkt. 08: 

Personalenyt  

- Intet nyt 

 

Pkt. 09: 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

(Gertrud) 

- Afbud fra Gertrud 

Pkt. 10: 

Input fra MR-medlemmer 

- Tilbagemelding fra Torben vedr. orgel i Nødebo kirke 

Afventer næste møde 

 

- Helene: Da formen på vores MR-møder er lagt som 

orienteringsmøde, foreslår jeg, at vi hvert halve år afholder 

debat møde, hvor der er tid og plads til debattere emner 

som dette (udlån af køkken) til bunds. 

Måske et debatmøde hver 1/2 år eller mere.  

God ide – det vil vi iværksætte 

- Menighedsmødet i oktober kunne være oplæg til et 

debatmøde. 

 

- Jubilæum: 

Eva har været præst i 25 år, 20 år i Nødebo. Eva ønsker at 

receptionen skal foregå både i konfirmandlængen og i 

præstegården. Helene vil stå for koordineringen af maden. 

 

Pkt. 11: 

Eventuelt 

- Nye mødedatoer!!! 

- DAP – hvordan bruges den? – June vil gerne præsentere for 

dem, der er interesseret – dato? 

Christine sender en doodle med datoer, vi var 3 

interesserede. 

- June foreslog om man ikke kunne have en jobbank for 

kirketjenere – Christine går videre med forslaget. 

- Vi har fået et brev fra en kirkegænger vedr. adgang i 

Gadevang for gangbesværede.  

Vi lader lågen stå åben permanent. Vi undersøger mulighed 

for gelænder ved trappen 

 

Mødet sluttede kl.: 

Næste MR-møde: 

Ansvarlig: 

21.40 

Den 4. september 2018 kl. 19.00 i præstegården 

 

 


