
Referat af telefonisk menighedsrådsmøde nr 3/2020 i Lillerød Sogn 
torsdag den 23. april 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).  
Afbud: Jan, Helge, Jørn, Jørgen, Michael. 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsordenen 

BB ønsker frie midler på dagsorden, men vi afventer provstiudvalgets afgørelse. 

Dagsorden godkendt. Mødet optages. 

2) Godkendelse af byggekontrakt (2 bilag) v/AFN og byggeudvalget  

Godkendt, de tre præster undlod at stemme. 

3) Godkendelse af kvartalsregnskabet (bilag) v/CM.  

Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2020 godkendt. 

4) Beslutning om at give et tilskud til Orgelskolen v/KPP (bilag)  

1000 kr årligt per elev samt Kyunghee fra 2020. Max 10 elever. Menighedsrådet takker 

Kyunghee for den store indsats med orgelskolen. 

5) Beslutning om indkøb af ekstra bænke (bilag) v/Joanna, EHJ og KPP  

Bænkene skal anvendes i sansehaven, ved amfien og på kirkegården. Vigtigt at de 

møbler, der købes, skal passe sammen og en del skal være flytbare.  

35.000 til bænke er godkendt, jvf. forslag. 

6) Beslutning om kirkelig markering af 75-året for befrielsen den 4-5. maj (bilag fra 
biskopperne) v/JB 

Biskopperne har opfordret til kimning, ringning, flagning og lys i vinduerne. 

Ifølge JB er kimning og ringning teknisk vanskeligt at indstille i Lillerød Kirke. Han 

opfordrer til flagning den 5. maj fra kl 8 til kl. 20 og lys i vinduerne hjemme den 4. maj om 



aftenen. Vedtaget. BB ønsker kimning og ringning. Dagen markeres også med lys og flag 

på hjemmesiden. 

7) Orientering fra kirkeværgen om syn på kirken, kirkegården, sognegården og 

bolig v/JB.  

Generel vurdering: alt fremstår i fin og ordentlig vedligeholdelsesstand. Alt nævnt ved 

sidste syn er udbedret. Ros til kirkegården. 

8) Orientering fra kontaktpersonen om personalets opgaver i denne tid samt 

ferieafvikling v/PKS. 

Taget til efterretning. 

9) Orientering fra præsterne v/KD, EHJ og CM om de kirkelige handlinger og 

hvordan vi når ud med forkyndelsen i denne tid.  

Der er et stort ønske om gudstjenester i amfien i Pinsen, afhængig af 

sundhedsmyndighedernes udmeldinger.  

Elsebeth: Eksperiment 3/5: video-gudstjeneste med Kyunghee, Ditte og Elsebeth. Café 

Livstråden drager meget omsorg for hinanden. 

Carsten: Nettet bruges mere, ikke kun om søndagen.  

Kommentar fra Kate: Tak til præsterne for et godt samarbejde og for nye måder at 

bringe forkyndelsen ud på. Vi håber på en snarlig åbning og Pinsegudstjenester i 

amfien. Det er meget glædeligt, at Café Livstråden drager omsorg for hinanden. 

Præsterne ønsker nu orgel og kirkesangere med igen.  

Menighedsrådet bad Klaus om at notere, at vi gerne vil rose ham for hans arbejde med 

webopslag og for at hjælpe præsterne. 

  

10) Orientering om kommunikationen i denne tid v/KJ.  

Klaus orienterede om øget brug af onlinemedier og egenproduktion dertil. 

11)  Meddelelser  



a) Orienterings- og menighedsmødet er flyttet til den 9. juni kl 19. Valgforsamlingen er 

fortsat den 15. september kl 19.  

b) Vi har fået ja til også i den kommende periode at have en 2-årig valgperiode til 

menighedsrådet. 

c) Jørgen Hendriksen har spurgt, om vi kan få lov til at åbne kirken for 

andagtssøgende. Henvendelsen er sendt videre til provsten, som vil drøfte det med 

biskoppen. 

d) KAM repræsentantskabsmøde den 8/6. Arne deltager. 

e) Bispekandidater (3 bilag). 

f) Landsforeningen af menighedsråds årsmøde er flyttet til den 30/10-1/11. 

12) Næste møde tirsdag den 19. maj kl 19.  

Ønsker til dagsordenen mailes til Kate senest den 9. maj. 

13) Evt. 

Lille orgelskolekoncert planlagt i Engholm.  

Vigtigt at alle medarbejdere, kirken og sognegården er klar, når der åbnes op igen. 

14) Lukket punkt: Beslutning om en ny ansættelseskontrakt for kirkesangerne fra 
den 31-5-20, hvor den gamle kontrakt udløber (3 bilag) v/PKS.  

Enstemmigt Vedtaget. 

15) Lukket punkt: Orientering om personaleforhold v/PKS.  

Taget til efterretning.




