
 

  
 

 
 

 
Dagsorden 

 

 Dagsorden for menighedsrådsmøde nr. 93 

 Tirsdag den 4. december 2018 kl. 19.15 i præstegården 

  

Til Stede: Bettina Hovgaard-Schulze, Bodil Davidsen, Eva Holmegaard Larsen, Gertrud Andersen, 

Helene Armfelt, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ulla Bønsøe (referent) og Xenia Buus 
Hermann – derudover Brunp Bjerre (Kirkeværge) 

Afbud fra: Ole Strand, Caspar Bartholin (stedfortræder Gadevang) – Christine Fossing (orlov til den 1. 
juni 2019) 

  

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg 

Ansvarlig: Ulla 

Sang: Nr. 216 Blomstre som en rosengård. 

Oplæg: Fra Røde Kors sangbog fra 1948 blev oplæst: Nu er jord og 

himmel stille. 

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 
- Dagsordenn blev godkendt med et par tilføjelser: 

- "Provstiet ansøgning om præstekontor i Gadevang 

- Træer i Præstegårdshaven ”Bettinaklager" 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 

6. november 2018 

- Godkendt. 

Pkt. 03: 

”Nyt fra sognene” 
- Aftenandagten i Gadevang er flyttet frem, så beboerne 

kunne deltage i spisningen i Jordnær. Desværre var 

spisningen aflyst. 

- Julemarkedet på Kroen var hyggeligt.  

- Skovskolen har bedt præst Eva om  at komme til deres 

Julemarked  med en prædiken  både for børn og voksne. 

Pkt. 04:  

Nyt fra formanden 

(June)  

- Velkommen til det nye kirkeår June bød velkommen til det 

nye kirkeår. 

- Klager over lydanlæg (bilag) 

- Der er modtaget adskillelige klager over lydanlægget i 

Nødebo Kirke 

- Nyt lydanlæg i begge kirker – først Nødebo (bilag fra Bruno 

(nederst i dagsordenen)) 

- Det skal undersøges om vi kan få tilbud fra andre firmaer på 

et nyt lydanlæg i Nødebo. I Gadevang skal også undersøges 

hvad der er brug for. Helene føler sig ikke klædt på til at 

svare på spørgsmål om lyd. Derfor nedsættes et udvalg med 

Torben + Helene + June og Ole  

- El sneskovl (bilag) 

- June fortæller at hun har undersøgt hvad en El-sneskovl vil 

koste (1000,- og 1500,- kr.) 

- ansøgning til Stiftet vedr. nyt præstekontor 

- Ole vil lave ansøgingen til Stiftet om et præstekontor i 

Gadevang, idet vi gerne vil bruge den eksisterende bygning 

(kapellet som ikke bliver brugt mere) og bygge det om. 

- Træer i skel syd for præstegården – mail fra nabo 

- De store træer, der står i skel mod syd i Præstegårdshaven 

+ på nabogrunden. Naboen vil gerne have beskåret træerne 

samt en forsikring om, at de ikke vælter. Bruno  vil tale med 

en skovmand om dette. 

Pkt. 05: - Kasserapport – Afbud fra Ole – næste år: kan vi flytte MR 



 

Nyt fra kassereren 

(Ole) 

mødet til senere på måneden? Forespørgsel fra det fælles 

regnskabskontor 

- Vi taler om evt. i det nye år at flytte menighedsrådmødet til 

den 3. tirsdag i måneden. 

- Status på kirkekontor i skurvogn/kapel-udvalget (bilag) – se 

vedr. ansøgning til stiftet. 

- De frie midler (Bilag) 

- June vil undersøge om de frie midler kan tilbagkonteres, idet 

vi ikke når at få sangbøgerne få gjort i stand. 

Pkt. 07: 

Nyt fra præsterne 

(Bettina + Eva) 

- Vedr. Tirsdagstræf. I stedet for at få foredragsholdere 

udefra, kan man måske få folk til at fortælle deres 

livshistorie! 

- Foredrag koster 1500 - 1000, kr.  

- Eva melder tilbage til tirsdagstræfgruppen: at 4 gange af de 

7 gange kan de få 1500,- kr., de resterende 3 gange står 

Eva, Torben og Bettina for indslaget. 

- Bettina har fra 2019 konfirmander om torsdagen. Der skal 

arrangeres kørsel til konfirmander fra Gadevang. Ole 

orienteres om dette. 

- Bettina forspøger om hun skal fortsætte i 2019, da hun ikke 

har fået noget at vide. Hendes stilling ophører den 

31.12.2018. Vi regner med at Bettina fortsætter. Da vi også 

regner med at Eva fortsætter sin stilling. 

- De 3 lørdage med Troes laboratoriet var en succes. Der var 

22 deltager i alderen 28 - 80 år. 

- Vedr. en spædbarnbegravelse mangler der en taburet eller 

stol (blev dog hentet i Gadvang) samt et stykke til at lægge 

over stolen et klæde. Vi spørger Gunvor om hun evt. kan 

finde et pænt stykke klæde vi kan bruge evt. lave et. 

- Marlene efterspøger englekostumer, måske kan billedskolen 

spøges om de kan lave kostumer. 

Pkt. 09: 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

(Gertrud) 

- Aktivitetsudvalget har holdt møde i novenber. 

- Der har været syng med. Halloween 

- Debat aften om tro og viden (Eva) 

- Annoncering af kirkens aktiviteter på de sociale medier. 

- Eva bruge facebook (Nødebopigerne, Ordet er frit og 

opslagstavlen. Vi mangler Instagram for de unge.  

Pkt. 08: 

Personalenyt 

(Torben) 

- Torben har sent udbudsmatriale til 3 firmaer vedr. orglet. 

- En har besigtiget forholdene. 

Pkt. 10: 

Input fra MR-medlemmer 

- Bodil spørger, hvorfor er der ikke lys på kirken? Bruno finder 

ud af dette. 

- Opvaskemaskinen fungerer ikke. Bruno finder ud af dette. 

- Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Vi mangler indsamlere 

samt en person der kan stå for indsamlingen. Vi sætter det i 

Kirke- og Kro 10.03.2019. 

- Vi mangler oplysning om hvor mange penge der indsamles 

til julehjælp - menighedspleje. 

Pkt. 06: 

Nyt fra kontaktpersonen 

(Kirsten) 

- Lukket pkt. 

Pkt. 11: 

Eventuelt 

- Dette punkt nåede vi ikke, da vi sluttede kl. 22,10. 

Næste MR-møde: 

Ansvarlig: 

Den 8. januar 2019 kl. 19.15 i præstegården 

Xenia 

 


