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Odden Kirke – dagsorden for MR-møde tirsdag den 7.9 2021 

1. 
Deltagere 
 

Afbud fra JRH og LP. AK er fraværende. 

2.  
Godkendelse af dagsorden. 
 

Dagsordenen blev godkendt. 

3. 
Spørgetime 
 

 Ingen fremmødte. 

4.   
Status på kalkmalerier v. arbejdsgruppen 
Orientering 

Arbejdsgruppen har holdt møde. I alt er der 
5.050.000.00 kr. til kalkmalerier og flytning af 
orgel. De nødvendige tilladelser er indhentet og 
næste skridt er møde med Gunilla Rönnow. TK 
mente, MR burde følge Nationalmuseets afvisning 
af flytning af orglet. 

5. 
Årshjul 
 
Julekrybber. Planlægning af dagen. v. TK 
Orientering 
 
Åbningstider på toilet i velfærdsbygning v. alle 
Drøftelse og beslutning  

TK: Der er julekrybbeværksted på Odden skole 
27.11. kl. 10-15. Der er aftale med skolen, og det 
er annonceret. Vi har en del materialer fra sidste 
år, men har også noget i bestilling. Krybberne 
udstilles ikke 1.søndag, men 2. søndag i Advent 
5.12. kl. 10.30. Det skal ændres i annonceringen.  
 
Åbningstiden på toilettet følger personalets 
mødetider som tidligere besluttet. 

6. 
Orientering fra formanden 
 

Der er samtaledag 30.10 kl. 10 -13 for MR, 
suppleanter og personale. SE foreslog, at MR 
indhentede oplysninger om udviklingsperspektiver 
på kirkegårdens økonomi, nævnte Kirkefondets 
sogneanalyser og en eventuel fælles 
afskedsgudstjeneste for Peter Fischer Møller. SE 
og JR sørger for at oprette rmedarbejdersignatur. 

7.  
Orientering fra præsten 
 

KMM orienterede om henvendelse fra Anne 
Diemer om samtalegruppe for pårørende til 
kronisk syge, som man kan gøre relevante 
personer opmærksom på. Præsterne i Asmindrup 
og Egebjerg kan tilkaldes ved spidsbelastninger 
ift. vielser i Lumsås og på Odden. KMM har 
kursus i Høvelte 27.9 – 1.10. men passer sognet. 
Badeværelset i præstegården er ved at blive 
renoveret.  

8. 
Orientering fra medlemmer 
 

LBV orienterede om sogneudflugten. Der er 37 
tilmeldte.  
 
TK: 1. Projektet ’Pilgrimsvandring fra kirke til kirke 
i Odsherred’ er udskudt til 2023. 2. Asmindrup 
kirkegård har fået QR koder på flere grave. Bør 
diskuteres, om det er relevant for Odden kirke. 3. 
Det fungerede ikke ved søndagens gudstjeneste, 
at der kun var hynder på hver anden bænk.  
 
JRH har taget opgaven med kirkekalenderen på 
sig.  
 
MR i Lumsås planlægger at ansætte Flemming 
Dreisig som organist og Alice Sarp som 
kirkesanger. 
 

9.   



ODDEN KIRKE  
 
Menighedsrådsmøde - Dagsorden 
Tirsdag den 7.9 2021 kl. 18.00 - Konfirmandstuen i Præstestræde. 
Tove sørger for kaffe/the og dagens sang/salme  

 

Odden Kirke – dagsorden for MR-møde tirsdag den 7.9 2021 

Arrangementer og kommunikation internt og eksternt 
 
Udgift til Fredagscafe i 2022, hvad skal niveauet være? 
v. KMM 
Drøftelse og beslutning 
 
Forslag om koncert i Odden Kirke arrangeret af 
sognebarn. v. KMM 
Orientering 
 
Høstgudstjeneste. Skal vi lave traktement i kirken 
efterfølgende? v. KKM 
Drøftelse og beslutning. 
 

Odden cafeen er i gang. MR vil også gerne, at 
Fredagscafeen kommer i gang i foråret 2022.  
 
MR ønsker ikke, at kirken stilles til rådighed for 
eksterne parter for koncerter.  
 
Der laves beskedent arrangement i kirken efter 
høstgudstjenesten.  
 
 

10. 
Eventuelt 
 

SE foreslog kalkmalerier og kirkegårdsplan som 
faste punkter på dagsordenen. 

11. 
Godkendelse af protokol 
 

Referatet blev godkendt.  

12. 
Næste møde  
 

Næste MR-møde er tirsdag 5.10. kl. 18.  
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