
Referat af menighedsrådsmøde nr 4/2019 i Lillerød Sognegård torsdag 
den 21. marts kl 18.30 med spisning kl 18.00.  
Indkaldte: Anker Nissen (AN), Annemarie Timmermann (AT), Arne Frost Nielsen (AFN), 
Bente Bjerre (BB), Carsten Mulnæs (CM), Elsebeth Hougaard Jensen (EHJ), Helge 
Jørgensen (HJ), Jacob Bach Meldal (JBM), Jørn Buchholt (JB), Kate Pepke Pedersen 
(KPP), Kirsten Drigsdahl (KD), Lars Bacher (LB), Michael Ungstrup (MU), Per Jensen (PJ), 
Peter Kryger Sander (PKS). 

Medarbrepr. Jan Larsen (JL) er indkaldt. 
Første suppleanten Jørgen Hendriksen (JH) er indkaldt. 
Referent: Klaus Jørgensen (KJ). 
Provst Jørgen Christensen overværer mødet. 
Afbud: Lars Bacher, Kirsten Drigsdahl, Bente Bjerre, Jacob Bach Meldal, Michael Ungstrup 
og Jørgen Hendriksen. 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsordenen.  

Nyt punkt 8a: Godkendelse af arrangement den 3. april. 

2) Orientering om orgelklubben i Danmark ved lederen af orgelklubben, organist 

Katrine Immerkjær Kristiansen og orgelskolen i Lillerød Kirke ved vores organist 

Kyung-Hee Kim (kl 18.30-19.10). 

Katrine og Kyunghee gav en meget fin orientering om orgelskolen. Vi er meget 

imponerede og stolte, og vi er glade for, at orgelskolen er en del af kirkens og 

organistens arbejde. Vi vil omtale orgelskolen i vores annonce i Allerødnyt og på 

vores hjemmeside. 

3) Præsentation af vores nye hjemmeside v/KJ. 

1 uge til feedback til ny side fra MR, herefter udvalgsmøde og launch. 

4) Beslutning om foredrag ved tre sogneaftener i efteråret v/AT, AN og CM. Bilag 1 

vedlagt. 

Marie orienterede om tre foredrag: den 19/9 skuespiller Caspar Koch om 

Bonhoeffer – tro, kamp og kærlighed; den 31/10: salmedigter Iben Krogsdal om 

”Kirken nu” og den 19/11: Redaktør, cand. mag. og journalist Klaus Wivel om de 

kristnes vilkår i Mellemøsten ud fra hans bog ”Den sidste nadver”. Enstemmigt 

vedtaget. Der skal være en klar ramme for økonomi. Autonomi indenfor udvalg, 



men udvalg orienterer MR inden afholdelse, fordi beslutninger træffes i 

menighedsrådet. Tovholder: Foredragsudvalget. 

5) Beslutning om klokkeringning v/JB. Bilag 2 vedlagt. 

Enstemmigt vedtaget. Formanden svarer. 

6) Beslutning om menighedsmøde og høstfrokost v/KPP. Bilag 3 vedlagt. 

Menighedsmøde den 27/10 kl. 11.30. Enstemmigt vedtaget. Tovholder: Formand + 

kasserer. Høstfrokost 8/9. Tovholder: EHJ 

7) Beslutning om besøg af Arne Haugen Sørensen v/KPP. Bilag 4 vedlagt. 

“Mød Arne Haugen Sørensen.” Enstemmigt vedtaget. Tovholder: Kate 

8) Beslutning om betaling for arrangementet den 6/3 v/KPP. Bilag 5 vedlagt. 

Enstemmigt vedtaget. Beslutninger træffes i MR inden arrangementets afholdelse. 

MR skal generelt drøfte eventuel brugerbetaling ved et senere møde. 

8a: Nyt Spis - kultur - mød et land-arrangement den 3/4. Godkendt med budget op 

til DKK4000. Tilmelding senest den 1. april til Kirsten. 

9) Beslutning om vikarer v/PKS. 

PKS orienterede. Enstemmigt vedtaget. Der skal udarbejdes en budgetramme til 

vikarer ved det næste møde. Der skal udarbejdes en arbejdsbeskrivelse for 

kirketjenere. 

10) Orientering fra kontaktpersonen v/PKS.  

Afvikling af ferie inden 30/4. Ny ferielov. Vikarsatser for organister og kirkesangere 

drøftes på et senere møde. 

11)  Orientering fra præsterne v/KD, EHJ og CM. 

EHJ: Jacobsstigen i Café Livstråden. Ønske om Leonard Cohen-gudstjeneste til 

efteråret. Gåture for sjælesorgsgruppe. 

12) Meddelelser. 

Lillerød kirke har modtaget to meget smukt broderede alterservietter som en gave 

fra Anna-Birthe Hansen. Menighedsrådet vil gerne udtrykke en meget stor tak til 



Anna-Birthe. Alterservietterne pryder alteret hver søndag til højmessen. 

Hillerød Provsti arrangerer drop-in dåb i Præstevang Kirke den 5/4. Arrangementet 

skal på websiden. 

Kommende arrangementer blev omtalt: den 3/4 kulturfrokost, den 9/4 sogneaften 

med foredrag om kunst og kirkerestaurering og den 11/4 koncert. 

13) Næste møde: den 23/4 kl 19.  

14) Evt. 

Folketinget har vedtaget en lov om nedsættelse af elafgift.
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