
Referat af menighedsrådsmøde nr 6/2019 i Lillerød Sognegård onsdag 
den 22. maj kl 19.00.  

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), Jørgen Hendriksen (JH), 
Kate Pepke Pedersen (KPP), Kirsten Drigsdahl (KD), Michael Ungstrup (MU), Per Jensen 
(PJ), Peter Kryger Sander (PKS). 

Medarbrepr.: Jan Larsen (JL). 
Referent: Klaus Jørgensen (KJ). 
Provst Jørgen Christensen overværer mødet. 
Afbud: Helge Jørgensen (HJ), Michael Ungstrup (MU), Jørn Buchholt (JB) og Bente Bjerre 
(BB). 

Referat: 

1) Godkendelse af dagsordenen. 

Dagorden godkendt, pkt. 7 udskudt.  

2) Beslutning om deltagelse på Aktiv Fritid den 17/8 v/KPP. 

Vedtaget. Deltagere: Per, Peter, Anker, Kate. 

3) Beslutning om deltagelse i samarbejdet mellem kirker i Hillerød Provsti v/KPP. 

Vedtaget. Deltager: Kirsten 

4) Beslutning om tiltag for at hindre indbrud i biler under konfirmationerne v/KPP. 

Frivilligt opsyn via facebook-gruppen “Allerød kommune - hjælp hinanden”. MR 

takker gruppen for dette gode initiativ. Kontoret vil hvert år sende en mailopfordring 

om gruppen til konfirmandfamilierne. Vi opfordrer folk til ikke at efterlade 

værdigenstande i bilerne. 

5) Beslutning om to ekstra gange babysalmesang i juni måned v/EHJ 

Vedtaget. 

6) Beslutning om at den enkelte præst selv må bestemme, om der ønskes 2 eller 4 

alterstager på alterbordet v/kirkerestaureringsudvalget 

Vedtaget. 



7) Orientering fra kirkeværgen v/JB 

Punktet udskydes til næste møde. 

a) Synsprotokollen fra den 24/4 (er tidligere udsendt) 

b) Igangværende arbejder 

8) Beslutning om ansøgning til Hillerød Provstiudvalg vedrørende igangsættelse af 

anlægsarbejde og konsulentbistand v/kirkerestaureringsudvalget (se bilag). 

 

MR kontakter Kirkeministeriets varmekonsulent (Poul Klenz Larsen) vedr. 

energitiltag.  

MR er opmærksomme på stiftets konsulentdag i september. 

Provstiudvalget ansøges i fbm. med budgetbidrag om 60.000 kr til konsulentbistand. 

Beslutning om overmaling af rudimenter af kalkmalerier: Enstemmigt vedtaget. 

Lysekroner LED-lys: For: AN, AT, AFN, CM, EHJ, JBM, KPP, PJ, PKS. Imod: KD, JH. 

Ingen undlader.  

Ny lampetløsning på kirkevæggene: Enstemmigt vedtaget. 

Tydeligere kors/krucifiks end nuværende: Enstemmigt vedtaget. 

9) Orientering fra kontaktpersonen v/PKS:  

a) Landsmøde i landsforeningen af menighedsråd: forløb og opfølgning 

b) Kort om Folkekirkens organisation 

Taget til efterretning 

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

CM: Takker for opmærksomheden. 

EHJ: Orientering om sommerfesten. 

KD: Orientering om konfirmandernes altertavle. 



11)  Kommende aktiviteter v/KJ. 

MR inviteres af KJ til systemet. 

12) Meddelelser v/KPP.  

a) Tak for gode konfirmationer, samtaler og aktiviteter med de unge - blandt andet 

en altertavle kreeret af Kirstens konfirmander. Der lægges et billede af denne 

på hjemmesiden. 

Kate takkede for gode konfirmationer, samtaler og aktiviteter med de unge og 

opfordrede præsterne til at invitere konfirmanderne igen til en aften om et halvt 

års tid. 

b) Ole Cæsars 25 års jubilæum i Hillerød Kirke den 9/6 kl 10 

Præsterne sender en hilsen. 

c) Tro og videnskab i klimadiskussionen - den kristne tænketank Eksistensen har 

udsendt: ”2. Omtanke” om dette aktuelle emne. Se evt: www.helsingørstift.dk/

nyheder/kristendommen-goer-os-klogere-paa-klimaet 

Taget til efterretning. 

d) Øget søgning til sjælesorg i Allerød. Se evt: alleroed.lokalavisen.dk/nyheder/

2019-05-14/-Allerød-præster-oplever-øget-søgning-til-sjælesorg-4899055.html 

Taget til efterretning. 

13) Næste møde: den 13/6 kl 19.  

14) Evt. 

Arne orienterede fra byggeudvalget og repræsentantskabsmødet i KAM. 




