Referat af menighedsrådsmøde nr. 84
Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00 i præstegården
Til stede:

Bodil Davidsen, Christine Fossing, Eva Holmegaard Larsen, Hele Armfelt, June Maya Lekfeldt
(referent), Kirsten Aunstrup, Ole Strand og Caspar Bartholin (stedfortræder Gadevang)
Torben Svendsen (medarbejderrepræsentant), Hanne Fogh Pedersen (kirketjener)

Afbud fra:

Gertrud Andersen, Ulla Bønsøe og Xenia Buus Hermann

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg
Ansvarlig: Kirsten A.

Aftensang: Spænd over os dit himmelsejl
Oplæg: Christine har været på inspirationskursus –
”Kirken i fremtiden”.
Christine stillede os en opgave: 3 punkter om ”Hvad er vigtigt ved
at være kirke?”
Vi opdagede (som på Christines kursus), at vi er ret enige, selv om
vi bruger forskellige ord for at beskrive ”det samme”
Præsentation af ny kirketjener – startede 1. februar
Nødebo-Gadevang sogne har den 1. februar fået en ny kirketjener,
Hanne Fogh Pedersen.
Hanne præsenterede sig selv, og vi havde derefter en hyggelig
samtale mellem de tilstedeværende.

Godkendelse af dagsorden

Efter tilføjelse af et par punkter, og nogen ændring på rækkefølgen
af punkterne, blev dagsordenen godkendt

Pkt. 02:

Godkendt

Pkt. 01:

Godkendelse af referat fra
9. januar 2018
Pkt. 03:

”Nyt fra sognene”

Pkt. 04:
Nyt fra formanden
(June)

-

Kulturnatten (1. juni 2018) skrider frem.
Kulturnatten har fået et logo.
Borgmesteren byder velkommen kl. 17.00

-

Den 18.3. afholdes et møde ”Hvad sker der i Gadevang?”.
De forskellige foreninger deltager og præsenterer sig – for
nytilflyttede.

-

Velkommen til vores nye præst (indsættelse hvornår?)
Ifm. at Eva er gået ned i tid (50%), har vi ansat en ny
præst (50%). Julie starter den 1. marts.
Den 1. marts kl. 18.30 i Nødebo kirke
vil Julie blive indsat som præst. Indsættelsen foretages af
Jørgen Christensen, provst i Hillerød provsti.
Efter indsættelsen vil der kl. 20.00 være en
velkomstreception i konfirmandlængen i Nødebo
præstegård.
Den 4. marts kl. 10.30 vil Julie ved gudstjenesten i
Gadevang kirke blive indsat som præst.

Indsættelsen foretages af sognepræst Eva Holmegaard
Larsen.
Der vil efter indsættelsen være en velkomstreception i
Gadevang kirke.
-

Indsamlings projekter i 2018

o
o

PKYM i 2018 (missionsarbejde: møde i Hillerød kirke den 15.
marts kl. 19.30)
Hvordan taler man med børn om at miste? (Støtteforeningen
for Danmarks Kirkelige Mediecenter)

Vi vil i Nødebo/Gadevang kirker opfordre til at samle ind (til
og med april) til:
”Hvordan taler man med børn om at miste?”
Der vil blive opslået yderlig information på hjemmesiden og i
kirkerne.
-

VISDA Sag: Ophavsret – kirkens brug af billeder fra nettet (2053)
Oplæg til principdrøftelse.
Vi undersøger nærmere. En evt. aftale vil koste mellem
2500-3000,- om året

-

GDPR - den nye persondataforordning.
P.t. afventes yderligere afklaring. (Anskaffelse af ny
makulator?)

-

Shetlandsponyerne Laban og Lunte – vil gerne låne folden
igen i år.

Det er OK
Pkt. 05:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

Kasserapport
Regnskabskontoret er ved at foretage årsregnskab. Vi
afventer kasserapport i uge 7?

Pkt. 07:
Nyt fra præsten
(Eva)

-

Kirkehøjskole den første weekend i september
om 68’er generationen.

-

30. marts (Langfredag) kl. 16.00 musikgudstjeneste i
Gadevang kirke
Med Københavns Kantatekor og Nødebo-Gadevang Kantori
under ledelse af Torben H.S. Svendsen synger satser fra
Bachs smukke værk over påskens drama.

-

2. april (2. Påskedag) kl. 10.30 Musikgudstjeneste med
jubeltoner i Nødebo kirke.
Jubeltoner leveret af Nødebo-Gadevang Kantori under
ledelse af Torben H.S. Svendsen

-

Eva holder møde med vores nye præst (Julie) om
gudstjeneste fordeling, fællesskab/aktiviteter i Nødebo og
Gadevang m.m.

-

Eva vil være med til: samtale café i Café Jordnær i
Gadevang

-

Eva vil invitere konfirmandforældrene til en fælles aften.

-

Afholdelse af Gospel gudstjeneste i Gadevang den 15. april
kl. 10.30?

-

Fastelavn den 11. februar kl. 13.00i Gadevang.
Caspar hjælper med at hænge tønder op

Pkt. 08:
Personalenyt

-

Varme i kirken (Torben)
Efter at Michael nu ikke længere kan tage sig af varmen i
kirkerne (især Nødebo), vil vi undersøge, om der kan
opsættes paneler, der kan programmeres for en uge ad
gangen, eller evt. et sms aktiveret anlæg.

Pkt. 06:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

-

Lukket pkt.

Pkt. 09:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Gertrud)

-

Afbud fra Gertrud – Næste møde afholdes senere i februar
2018

Pkt. 10:
Eventuelt

-

Der er opsat køle/frys og mikroovn i Gadevang

-

Bagning af alterbrød (frivillige)
Vi skal spørge nogle af de frivillige, om de vil ”fylde” vores
frysere op med alterbrød.

-

Ny kirkefolder for Nødebo
Vi afventer klargøring af ny kirkefolder for Nødebo Kirke.

-

Den 15. marts kl. 18.00 i Præstevang kirke afholdes kursus i
DAP (digital arbejdsplads) for menighedsrådsmedlemmer.

-

Der er Generalforsamling i Frederiksborg distriktsforening
den 26. februar kl. 18.00. Afholdes hos Pharmakon,
Milnersvej i Hillerød. Aftenens taler er forhenværende
minister Per Stig Møller.

-

Der er sommerudflugt den 15. maj (indlæg kom ikke med i
Kirke & Kro), der vil blive udsendt nyhedsmail.

-

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i år (med udgang fra
konfirmandlængen) – er aflyst, da der mangler en
indsamlingsleder.

Mødet sluttede:

Kl. 21.40

Næste MR møde:

Den 6. marts 2018 kl. 19.00 i præstegården (konfirmandlængen)

Ansvarlig:

?

