
ODDEN KIRKE  
 
Menighedsrådsmøde - Dagsorden 
Tirsdag den 4. oktober kl. 18.00 - Konfirmandstuen i Præstestræde. 
Bemærk: menighedsrådet mødes kl. 17.00 i kirken, hvor konservatoren vil vise, hvor langt de er og hvor vi 
skal tale om belysning i tårnet.  
Susan sørger for kaffe/the og dagens sang/salme  

 

Odden Kirke – dagsorden for MR-møde tirsdag den 4. oktober 2022 

1. 
Deltagere 
 

MR plus Anders Kjeldgaard og Yvonne Nielsen 

2.  
Godkendelse af dagsorden. 
 

 
Godkendt 

3. 
Menighedsrådsmedlem Peter Jensen er udtrådt af 
menighedsrådet. 
Suppleant Anne Brügmann ønsker, af personlige 
årsager, ikke at indtræde. 
Velkommen til nyt menighedsrådsmedlem Lisbeth 
Jakobsen v. SE 
 

  
Lisbeth Jakobsen indtræder i MR og underskriver 
tiltrædelseserklæring for MR medlemmer. 

4.   
Spørgetime 
 

 
Ingen tilhørere 

5. 
Revisorbemærkning til regnskab 2021 v. YN 
Se bilag 
Orientering og godkendelse. 
 

 
Efter gennemgang blev revisionsprotokol og 
revisionspåtegning godkendt og underskrevet. 
 
 

6.  
Energi-overvejelser. Herunder lys på kirken, affugter i 
kirken mm. v. alle 
Drøftelse og beslutning 

 
MR afventer møde i provstiet angående lys på 
kirken i vinter. MR vil følge provstiets anbefaling 
og vil efterfølgende kommunikere beslutningen, 
eventuelt på provstiplan. TK argumenterede for 
lys på kirken. 
Kirken skal have affugter. Spørgsmålet bliver 
diskuteret på provstiplan. Det blev diskuteret, om 
og i givet fald, hvordan kirkelige aktiviteter kan 
samles på særlige dage.  

7.  
Julekrybber v. TK 
Den sidste planlægning.  
Beslutning 
 

 
Der er julekrybbeværksted på Odden Skole 26.11 
10-15. KMM sørger for annoncering. SE står for 
forplejning. 

8. 
Fremtidig kommunikationsstrategi – hjemmeside, 
Facebook og fysiske opslag v. JR  
Se bilag 
Drøftelse og beslutning 
 

 
MR diskuterede kommunikationsstrategi med 
udgangspunkt i oplæg fra JR, som MR bakkede 
op om. MR er tilfreds med hjemmesiden. 
Instagram må vente til der er ressourcer til det.  

9.  
Status på kalkmalerier og flytning af orgel v. 
arbejdsgruppe. 
Orientering 
Belysning i tårnrummet v. arbejdsgruppen 
Drøftelse og beslutning (hvis tilbud er fremkommet) 
 

 
MR startede mødet i kirken og fik status på 
kalkmalerierne. Arbejdet med hele renoveringen 
skrider planmæssigt frem. 

10. 
Indsamling. Henvendelse fra Folkekirkens Nødhjælp v. 
SE. 
Se bilag. 
Drøftelse og beslutning.  

 
MR besluttede ikke at stå for indsamling til 
Folkekirkens Nødhjælp. 
  
 

11.   
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Odden Kirke – dagsorden for MR-møde tirsdag den 4. oktober 2022 

Julegudstjeneste i Willemoeshallen? v. KMM 
Drøftelse og beslutning 
 

MR bakkede op om mulighederne for at holde 
julegudstjeneste i Willemoeshallen. KMM går 
videre med planerne. 

12.  
Julefrokost og julegaver til personalet v. alle 
Drøftelse og beslutning.  

 
Der bliver julefrokost for MR, personale og 
frivillige 2.12. kl.13. SE og LJ står for 
arrangementet. 

13. 
Status på kirkegårdsplan v. arbejdsgruppe 
Orientering 
 

LP rykker Anne Stausholm for fremdrift i 
kirkegårdsplanen.  

14.  
Nyt vedrørende hjemmesiden v. arbejdsgruppe 
 

Se punkt 8. 

15. 
Orientering fra formanden 
 

SE har været til bispevielse i Roskilde. SE har 
været til formandsmøde i provstiet. 28.3. er næste 
formandsmøde på Odden. Der er formandsmøde i 
provstiet med fokus på energi og besparelser. 
Bosætningsfilm kan ses på Oddenportalen.dk. 
Der gives 3000 kr. til sorggruppe i provstiet. 
Friluftsgudstjenesten evalueres.  
 

16. 
Orientering fra præsten 
 

Programskitse til næste kirkeblad er sendt ud.  
Der er 5 konfirmander. 

17. 
Orientering fra medlemmer 
 

AK er genvalgt som medarbejderrepræsentant i 
MR. AK og LP har revideret kirkegårdsvedtægten. 
Den sendes rundt til MR. 
 
JR var til bispeafsked. Sognene giver omkring 
3000 kr. hver til provstiets sorggruppe, forløbet er 
på 8 gange. Gruppen har kørt i 10 år. Der har 
været positivt personalemøde i Odden kirke. Der 
har været møde for kontaktpersoner i provstiet. 
 
LJ var til Folkemøde i Odsherred i Jyderup med 
emnet kirkekunst og landskab. 
 
TK orienterede om Pilgrimsvandring i Odsherred 
2023. Vandringerne starter fra Odden kirke 21.1. 
kl.10. Planen lægges på hjemmesiden og sættes i 
kirkebladet for hvert kvartal. LJ deltager.  
 
 

18. 
Arrangementer og kommunikation internt og eksternt 
 

MR vendte afholdte og kommende arrangementer 
i kirkebladet.  

19. 
Evt.  
 

SE gjorde opmærksom på Invitation til 
teaterforestilling ’Himmelsengen’ og temadag om 
diakoni 3.11. 
 
MR vil fremover sætte orientering fra 
medarbejderrepræsentant på dagsordenen. 
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Odden Kirke – dagsorden for MR-møde tirsdag den 4. oktober 2022 

LJ var til strik- og meditationsgudstjeneste på 
Fanø. Her var meditation under gudstjenesten 
efter prædiken.  
 
 
 

20. 
Godkendelse af protokol 
 

 
Protokol blev godkendt. 

21.  
Næste møde 
 

Tirsdag d. 1. november kl. 18. 
Konstituering, kvartalsregnskab og budget 23.  

 

 

Susan Elisiussen                                          Lisbeth Jakobsen               Jette Rude 
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Jørgen Revsbech Hansen 

 

 

 

 


