
Referat, Menighedsmøde og orienteringsmøde,  
Lillerød Sogn, 18/8 2020. Dagsorden:  

1. Velkomst ved menighedsrådets formand Kate Pepke Pedersen. 

2. Valg af dirigent. Valgbestyrelsen indstiller Poul-Erik Friis Larsen. 

3. Musikalsk indslag med organist Kyung-Hee Kim. 

4. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende 
menighedsråds opgaver ved formanden. 

5. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. 

6. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget ved kassereren, 
sognepræst Carsten Mulnæs. 

7. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om 
muligheden for at udløse afstemningsvalg ved valgbestyrelsen Helge Jørgensen, Anker 
Nissen og Kate Pepke Pedersen. 

8. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet ved 
valgbestyrelsen. 

9. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og 
stedfortrædere på valgforsamlingen den 15. september kl 19.


Antal fremmødte: 20


ad 1) 
Menighedsrådsformand Kate Pepke Pedersen bød velkommen.


ad 2) 
Poul-Erik Friis Larsen valgt som dirigent, Klaus Jørgensen som referent.


ad 3) 
To orgelskoleelever spillede “Eine Kleine Nachtmusik”, kirkens organist spillede “Godmorgen, Lille 
Land”


ad 4) 
Menighedsrådsformanden gennemgik punktet. Formandens fulde præsentation findes på 
følgende sider.


ad 5)  
Øget brug af sociale medier, markedsføringsplan, bedre oplysning om muligheden for 
præstesamtaler og sjælesorg.


ad 9) 
Tilstedeværende MR-medlemmer ønskede at genopstille til valget, og et par enkelte øvrige 
udtrykte mulig interesse for at opstille til valget.


Mødet afsluttet kl. 20.30.



Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget  
og menighedsmøde i 

Lillerød sogn tirsdag den 18. august 2020



Velkommen til orienteringsmødet i Lillerød sogn 
Dagsorden:

1. Velkomst ved menighedsrådets formand Kate Pepke Pedersen. 
2. Valg af dirigent. Valgbestyrelsen indstiller Poul-Erik Friis Larsen. 
3. Musikalsk indslag med organist Kyung-Hee Kim og elever fra Orgelskolen. 
4. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende 

menighedsråds opgaver ved formanden. 
5. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd.  
6. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget ved kassereren, 

sognepræst Carsten Mulnæs. 
7. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at 

udløse afstemningsvalg ved valgbestyrelsen Helge Jørgensen, Anker Nissen og Kate Pepke Pedersen. 
8. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet ved valgbestyrelsen. 
9. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på 

valgforsamlingen den 15. september kl 19. 
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4. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det 
kommende menighedsråds opgaver 

• Lillerød Kirkes vision: Lillerød Kirke vil være en kirke, hvor:  
 
– den kristne tro er grundlaget for et fællesskab med imødekommende, åbne og 
omsorgsfulde mennesker.  
 
– der er et fristed til fordybelse, fornyelse og samvær. 
 
– der er balance mellem tradition og fornyelse, kulturelle tilbud med kvalitet som 
vandmærke. 
 
– der er kompetente præster og venlige ansatte med smil og hjertelighed og 
vigtige samtaler, når livet byder på udfordringer.
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Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det 
kommende menighedsråds opgaver

• Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet og det 
påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. 
Menighedsrådet består af 12 valgte medlemmer og de tre præster. 

• Menighedsrådsløftet lyder jfv menighedsrådslovens § 7:  

• ”Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig 
betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at 
den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst”.



Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det 
kommende menighedsråds opgaver

• Menighedsrådets møder:  
• Ti møder om året + udvalg + sommerkomsammen for frivillige og mr + nytårsfest  
• Menighedsrådet træffer beslutninger på møder og menighedsrådsmøderne er offentlige, 

så alle er velkomne.  
• Menighedsrådets konkrete arbejde og drøftelser siden sidst: 
• Vi følger og planlægger de mange faste aktiviteter: babysalmesang, minikonfirmand, 

konfirmander, 3 kor, orgelskole, livstråd, sorggrupper, foredrag, koncerter, studiekredse, 
litteraturgruppe, fællessang og spis-kultur arrangementerne. 

• Vi træffer beslutninger om økonomi, personale, ledelse, ansættelser og vedligeholdelsen 
af kirken, sognegården og kirkegården. 

• Vi har også et samarbejde med kirkerne i Allerød og i Hillerød provsti om enkelte 
arrangementer fx en Højskoledag.



Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det 
kommende menighedsråds opgaver

• Foredrag siden sidst: 

• 31/10: salmedigter Iben Krogsdal om kirken nu og nye salmer 

• 10/11: fællesspisning: kulturmøde og integration 

• 13/11: Spis, kultur, mød et land: Polen 

• 19/11: journalist og forfatter Klaus Wivel om forfølgelsen af de kristne i 
Mellemøsten   

• 20/2: præst Andreas Christensen fra Hellig Kors Kirke om ”Kirke i den sorte 
firkant” med fokus på en mangfoldig kirke 

• 5/3: præst og debattør Sørine Gotfredsen om Søren Kierkegaard. 



Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det 
kommende menighedsråds opgaver

• Vi afholder 6 foredrag om året. Kommende allerede aftalte foredrag: 

• 8/9 kl 19.30: Gudbergsen og Larsen: Tilgivelse er det bedste guld - tilgivelse, 
anerkendelse, fald og oprejsning. 

• 22/10 kl 19.30: Kåre Egholm: Tro på Gud – om kristendom i en sekulær verden 

• 17/11 kl 19.30: Lisbeth Smedegaard: Gådefuld det må man være - Kierkegaards 
indflydelse på Hammershøjs malerier. 

• 11/2 kl 19: David Bugge: Karen Blixen og kristendommen. 

• 9/3 kl 19: Jens Olaf Pepke Pedersen: H. C. Ørsted og N. F. S. Grundtvig: Ånden i naturen 
eller Ånden i Ordet. 

• 18/11 kl 19: Zielke og Johansen: Bibelhistorier og store mesterværker - musik sat til 
Arne Haugen Sørensens billeder. 

• Koncerter: 23/8 Blæserkvintet V Koloris i amfien. Flere koncerter på vej.



Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det 
kommende menighedsråds opgaver

• MR har desuden drøftet: 
• Hvordan når vi ud til flere? PR: Aktiv Fritid, vi er tilstede og synlige i gågaden, 

månedsfolderen i sognegården, kirken og på biblioteket, hjemmesiden, Allerød nyt, 
plakat i boghandelen.  
• Overblik og koordinering af aktiviteter – også tak til Klaus. Nyttigt, vi har ind imellem 

har svært ved at få plads til alle vores aktiviteter – det er godt.  
• Personaleforhold og ansættelser. 
• Regnskab og budget følges nøje og her er det menighedsrådets ansvar at sørge for at 

budgettet overholdes. 
• Syn på kirken, kirkegården og sognegården. 
• Aktiviteter. 
• Corona.



Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det 
kommende menighedsråds opgaver

• Ansættelse af en ny præst når Kirsten går på pension 
• Byggeri af en ny præstebolig 
• Valg af ny biskop 
• Tage imod den nye præst 
• Kirkerestaurering 
• Hvordan nå ud til flere? 
• Løbende aktiviteter og opgaver. 
• Jeg vil gerne sige tak til jer alle for jeres engagement både til menighedsrådsmedlemmer, 

præster, frivillige, ansatte og medlemmer af menigheden!  
• Vi har mange gode aktiviteter, men det bedste synes jeg er, at vi hver søndag kan gå til 

gudstjeneste og møde en rimelig stor menighed - et kristent fællesskab! 



5. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. 

• Det er mit ønske, at vi kan få mere tid til at diskutere emner som fx dåb og 
hvordan vi kan nå ud til flere mennesker i Lillerød Sogn samt hvordan vi kan give 
folk lyst til at vide mere om kristendommen. Gudstjenester og arrangementer er 
velbesøgte, men jeg ville ønske, at der kommer endnu flere - i alle aldre - og jeg 
håber også, at flere kunne få lyst til at bruge tid på menighedsrådet. 

• Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd: 

• - 

• - 

• -
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6. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget ved 
kassereren.
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6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering 
om muligheden for at udløse afstemningsvalg

• På valgforsamlingen vælges det nye menighedsråd. Valgforsamlingen afholdes kl 
19 den 15. september 2020. 

• Valgforsamlingen er offentlig tilgængelig, men det er kun medlemmer af 
folkekirken over 18 år med valgret i sognet, der har tale- og stemmeret.  

• Hver stemmeberettiget kan stemme på op til det antal kandidater, der svarer til 
halvdelen af sognets pladser i menighedsrådet. I Lillerød sogn vil det sige, at man 
kan stemme på op til 6 kandidater  

• Det nye menighedsråd offentliggøres efter valgforsamlingen. Hvis der ikke vælges 
et fuldtalligt menighedsråd på valgforsamlingen, så skal der afholdes en 
ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober kl 19. 
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7. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering 
om muligheden for at udløse afstemningsvalg

• På valgforsamlingen:  
1. Opstilles kandidater  
2. Der er mulighed for at kandidaterne præsenterer sig og der er mulighed for debat  
3. Menighedsrådet vælges ved skriftlig, hemmelig afstemning. Valgbestyrelsen indsamler og 

tæller stemmerne. En kandidat skal have mindst en stemme for at blive valgt. 

• Opstilling foregår ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt  
• Fuldmagten afleveres til valgbestyrelsen på valgforsamlingen. Fuldmagten skal dokumenteres 

og er mulig, hvis det skyldes indlæggelse på sygehus, plejehjem, beskyttet bolig. 
• Fuldmagten skal udfyldes på en blanket godkendt af Kirkeministeriet. Fås på kirkekontoret. 

• Forud for afstemningen skal kandidaterne afgive skriftlig samtykke i opstillingen
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7. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering 
om muligheden for at udløse afstemningsvalg  

• Det er muligt at udløse afstemningsvalg, hvis der indleveres en kandidatliste efter 
valgforsamlingen.  
• Kandidatlister kan indleveres fra dagen efter valgforsamlingen til 4 uger efter  
• Tid og sted for indlevering: kirkekontoret, Lillerød sognegård. Dette skal oplyses på 

valgforsamlingen og i en efterfølgende bekendtgørelse ved gudstjenester, på sognets 
hjemmeside og i lokalavisen. 

• Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes den 17. november 

• Hvis der den 27. oktober foreligger to eller flere gyldige kandidatlister gennemføres 
afstemningsvalget. 

• Kandidaterne, der blev valgt på valgforsamlingen, bliver kandidater på samme liste 
medmindre de ønsker at opstille på en anden liste. 
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8. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet = 12. 
9. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere 
på valgforsamlingen den 15. september kl 19. 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