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Referat af menighedsrådets møder

tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19.00-21.30
Til stede var: Ejvind Flensted-Jensen(EFJ), Bente Veileborg(BV), Inge Espensen(IE), Grethe RestorffLiliegreen(GRL), Ida Secher(IS), Jørgen Flemming Christensen(JFC), Rikke Gram(RG), Kirsten Møller(KM),
Susanne Gram Larsen(SGL), Steen Clausen(SC), Keld Ivan Pedersen(KIP), Henrik Winther-Nielsen(HWN),
Arne Lindahl (AL) Bodil Carlson (BC), Terkel T. Nielsen (TTN)
Desuden deltog: Heidi Fejerskov Ravn (HFR) og Sven-Ingvart Mikkelsen (SVIM)
Afbud fra: Karen Hansen (KH) og Birgitte Grøn (BG).
Punkter til første møde kl. 19.00-19.30
1. Evaluering af kirkeseminar januar 2015
Menighedsrådsmedlemmerne udtrykte, at kirkeseminaret var ’godt’, ’fremragende’, ’fred og fordragelighed’,
’veltilrettelagt’, ’opbyggende’, ’gode indlæg fra eksterne og interne oplægsholdere’. Der var enighed om, at
kirkeseminaret var nogle gode dage med samtaler og at lære hinanden at kende på en anden måde.
IE udtrykte ønske om, at planlægningen af næste års kirkeseminar begyndes tidligere.
JC foreslog, at kirkeseminaret afholdes lørdag i stedet for både fredag aften og lørdag.
SGL nævnte, at det også er en mulighed at tage ud af huset, eventuelt i naturen for derved at bruge krop og
sanser på en anden måde.
Dato er fastsat til lørdag den 16. januar 2016. Efter sommerferien vil der blive taget stilling til nedsættelse af
en arbejdsgruppe.
2. Kirkestatistik 2014
Statistik for optælling af besøgende i kirken til højmessen og andre kirkelige aktiviteter var udsendt sammen
med referatet og blev derfor ikke gennemgået.
Det har været svært at læse nogle af tallene fra oversigterne fra kirken, så der kan være usikkerhed omkring
det rigtige antal. Der har været et lille fald i besøgende i kirken i 2014. Der skal dog tages højde for, at der
ikke er angivet antal for skoletjenesten.
JC oplyste, antallet af nadvergæster er steget fra 2013 til 2014.
Der blev omdelt statistik for sognegårdens arrangementer. Denne var udarbejdet for at følge udviklingen i de
forskellige aktiviteter.
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3. Menighedens dag 15. marts 2015
FU har drøftet om der er et overordnet emne, der skal tages op sammen med menigheden. JC foreslog, at
invitere professor i dogmatik på Københavns Universitet, Niels Henrik Gregersen, til at holde foredrag. Der
blev henvist til et indlæg på www.religion.dk, som kan være oplægget til foredraget.
Efter foredrag fremlægges menighedsrådets beretning, og menigheden spørger og kommer med forslag.
KH sørger for frokosten.
4. Orientering fra:
- aktivitetsudvalg vedrørende børn og unge
Udvalget mødes den 20. februar med en meget lang dagsorden. Der vil blive informeret mere herom på
menighedsrådsmødet i februar 2015.
- aktivitetsudvalg vedrørende voksne
Udvalget er ved at tilrettelægge næste års sæson, og det tegner til at blive et spændende program.
Fredag den 30. januar 2015 er der eftermiddagsmøde med Karen Jeppe omhandlende det armenske folk.
Der er samtalecafe tirsdag den 3. februar 2015.
Der har været holdt 2 ud af 3 filmeftermiddage. Der var 35 deltagere til ’En sang for Martin’ og 9 deltagere til
’Jagten’. Den tredje film vises den 8. februar 2015. Det er planen, at filmeftermiddagene skal fortsætte i det
nye år.
- andre grupper og initiativer
SVM berettede om, at julekoncerten med Bachs juleoratorium med en samling af alle kor var lykkedes over
al forventning. Der var mange mennesker, der gav nogle praktiske udfordringer, men alt i alt en succes.
Efter nytår har der været orgelmeditationer som erstatning for eftermiddagsgudstjenester. SVM har afholdt
de to første, og UH afholder de sidste. Der har været god tilslutning til dem. BC foreslog at holde
kormeditationer eller begge dele samtidig.
Kantoriet tager på turne i Vestjylland i weekenden i uge 5. Derfor vil sognekoret synge til højmessen 1.
februar 2015. SVM omtalte en anmeldelse af Kantoriets cd – anmeldelsen vil blive mailet til medlemmerne.
SGL spurgte, om der er mulighed for en opførelse af den resterende del af Bachs juleoratorium. SVM
fortalte, at den del er beregnet til nytårstiden. En sådan koncert skal så opføres efter nytår, hvor der ikke er
samme tradition for at gå til koncerter.
Der var en stor opfordring til SVM om en genopførelse af Bachs juleoratorium. SVM fortalte, at det ikke er
muligt at nå det til julen i 2015, da der er minimum et års forberedelse.
ANMH og IE har været til Grøn Kirke Seminar i Århus. Det var et spændende oplæg med teologiske
overvejelser om at være grøn kirke. De har fået inspiration med hjem og vil vende tilbage til det.
Ole Breidahl holder koncert i Nyhuse Kapel 28. januar 2015 i anledning af sin 60-års fødselsdag.
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Kommunen er åben over for en renovering af Nyhuse Kapel.
Arrangementsudvalget har holdt et godt møde og planlægger at lave teater og koncerter fordelt med
henholdsvis to om foråret og to om efteråret. Næste møde er fastsat.
Morgenmeditationen ændres således, at det holdes en gang om måneden, da Lars Bisgaard holder orlov.
Der vil være mulighed for selv at meditere uden ledsagelse af SC.

Menighedsrådets møde kl. 19.30-21.30
Til stede var: Ejvind Flensted-Jensen(EFJ), Bente Veileborg(BV), Inge Espensen(IE), Grethe RestorffLiliegreen(GRL), Ida Secher(IS), Jørgen Flemming Christensen(JFC), Rikke Gram(RG), Kirsten Møller(KM),
Susanne Gram Larsen(SGL), Steen Clausen(SC), Keld Ivan Pedersen(KIP), Henrik Winther-Nielsen(HWN),
Arne Lindahl (AL) Bodil Carlson (BC), Terkel T. Nielsen (TTN)
Desuden deltog: Heidi Fejerskov Ravn(HFR) og Sven-Ingvart Mikkelsen (SVIM)
Afbud fra: Karen Hansen (KH) og Birgitte Grøn(BG).
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt med ændringen i at punkt 15 og 16 udgår og behandles under punkt 17. Der var
ingen indvendinger herimod.
2. Årsregnskab 2014.
Steen Clausen fremlagde årsregnskabet for 2014. Der er anvendt 99,08% i forhold til det budgetterede.
Overskuddet på 28.000 kr. skal anvendes til at købe borde for til sognegårdens mødesal. Detaljer
gennemgås på et senere menighedsrådsmøde.
3. Årsberetning 2014.
Beretningen skal være færdig cirka 1. marts 2015 og skal fremlægges på menighedens dag den 15. marts
2015. SGL indstiller til, at udvalgene skriver som de har lyst.
Se tidligere beretninger her https://sites.google.com/site/hillerodslotssogn/home
4. Kollektliste kirkeår 2015.
Indsamlingsudvalget har haft gennemgået kollektlisten, som er udsendt sammen med indkaldelsen.
Kollektlisten er blevet forsimplet, men ligner i øvrigt i store træk lister fra tidligere år.
TTN ytrede ønske om, at der blev sat mere fokus på forfølgelse af kristne verden over. Efter en drøftelse
blandt medlemmerne blev det besluttet, at indsamlingerne 6. og 13. september ændres til Danmissions
arbejde for forfulgte kristne, så der i alt er 4 indsamlinger til denne.
Kollektlisten blev herefter vedtaget.
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5. Revision af vedtægter for bygningsudvalget .
Syn af sognegård skal foretages én gang om året.
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget. Vedtæger kan ses her:
https://sites.google.com/site/hillerodslotssogn/home/vedtaegter-2013
6. Revision af medlemmer af Nyhuse kapel-udvalget vedr. arrangementer.
ANMH er meget aktiv i forhold til arrangementer, der afholdes i Nyhuse Kapel, hvorfor det er
hensigtsmæssigt, at ANMH er medlem af udvalget. ANMH blev valgt ind i udvalget.
Menighedsrådets organisation kan ses her https://sites.google.com/site/hillerodslotssogn/home/organisation
7. Oprettelse af mobilepay til sognet.
JFC redegjorde for et stigende behov for mobilepay til sognet. Mange mennesker har ikke kontanter på sig,
hvilket ’går ud over’ indsamlingerne. Derudover kan mobilepay bruges ved betaling af entrebilletter,
koncerter, stande til loppemarked o.lign. Det er for tiden gratis at bruge.
Forslaget blev bakket enstemmigt op. KIP og SC sørger for etableringen.
8. Haveudvalg.
SC oplyste, at der har været afholdt møde med Byens Hjerte om haveplanen. Annaborg har sagt ja til
forslaget, og haveudvalget skal nu behandle og godkende det principielt. Herefter skal der drøftes med
kommunen. Endeligt skal der ske en prisfastsættelse og finansiering skal besluttes. Haveudvalget vil vende
tilbage løbende.
9. Kirketælling.
Biskoppen har bedt alle kirker tælle deltagere til alle aktiviteter og indberette på sogn.dk fra 1. februar 2015.
Der er et program på sogn.dk, der gør det nemt at indberette kirkegængere i 2015. Tællingen omfatter også
arrangementer i sognegården (det gør vi i forvejen). Tallene skal blot indsættes i skemaet mindst en gang
om mdr. Kirketjenerne skal stå for indrapporteringen. IE taler med kirketjenerne.
Kirketællingen blev besluttet.
Bisættelser og begravelser skal indberettes af den kirke, hvori den kirkelige handling finder sted.

10. Fremvisning af den nye hjemmeside
Susanne fremviste hjemmesiden udarbejdet af EFJ og HFR. SGL udtrykte tilfredshed med den nye
hjemmeside og takkede for deres arbejde hermed. Hjemmesiden aktiveres i løbet af de kommende 14 dage.
11. Kirkewebs øvrige funktioner: Proces om kalender, nyhedsbrev og sms-system.
IE informerede om, at hjemmesiden fortsætter lidt endnu som projekt. Præster, organister og evt. andre, der
har opgaver, som skal på hjemmesiden, vil blive indøvet i at gøre det, så hurtigt som muligt efter at
hjemmesiden er i luften. I vil få nærmere besked. Når alt er på plads omkring hjemmeside, nyhedsbreve,
SMS tjeneste mv., og den fungerer stabilt i drift, vil den overgå til webmaster og medieudvalgets
ansvarsområde. Herefter vil vi tage fat på de øvrige elementer med kalender mv. Kirkeweb-gruppen
fortsætter som en sparings- og afprøvningsgruppe, indtil de øvrige elementer er på plads. Herefter bliver
projektgruppen og projektorganisationen nedlagt. IE er projektleder for det samlede Kirkeweb, SGL er for
hjemmesiden. Den nye webmaster vil være tovholder for tids- og aktivitetsplaner i samarbejde med
projektlederen.
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12. Orientering fra udvalg:
- bygningsudvalg
Bygningsudvalget har indkøbt i henhold til ønskeliste for 2014. Kirketjenernes kontor er istandsat af KIP selv.
Der blev udtrykt stor ros til Keld for hans store engagement i sognegården. Blandt meget andet er det KIPs
fortjeneste, at der er kommet lys i udhængstavlerne.
- medieudvalg
Medieudvalget har holdt sit første møde og der er deadline for materiale til Kirkekuglen for marts, april og
maj den 6. februar 2015.
- kirkeudvalg
Der er kommet 200 nye salmebøger til Slotskirken, og de står nu sammen med de bedste af de gamle. De
kasserede salmebøger fra Slotskirken er i sognegården og på Lions Park.
Der holdes slotskoordineringsmøde den 6. februar 2015 om blandt andet støttegreb, vindfang og sølvskabet.
13. Orientering fra:
- præsterne
Nye sækkepuder til konfirmanderne leveres fredag den 30. januar 2015. De gamle tages med op i kirken.
- kontaktpersonen
På sidste kontaktpersonmøde blev besluttet at lave nogle workshops om lønpolitik – det bliver formentlig i
februar/marts og skal drøftes på næste kontaktpersonmøde i april.
Det længe drøftede spørgsmål om adgangsforhold for organister og kantori (flugtvej i tilfælde af brand) er nu
faldet på plads. Løsningen er bevarelsen af den eksisterende rebstige og, at der én gang om året mellem
højmesse og medarbejdermødet afholdes forvisning af, hvordan rebstigen benyttes.
- formanden
SVM har ansøgt om tjenestefrihed i juni 2015. Han har arrangeret sig med UH. IE og SGL har allerede
godkendt det. Det er udgiftsneutralt for MR, med mindre der kommer en begravelse på UHs fridag.
Videokamera er indkøbt – det bor i AV-rummet bag konfirmandstuen. Man skal have A, B eller G-nøgle
hertil. Vi må senere tale om nøgleproblematikker, hvem har adgang til hvad.
Der er formandsmøde 5. februar, hvor der er fokus på visioner i provstiet.
Opfordring til præsterne: husk venligst ved højmessen under "godmorgen" at sige, at vi står op, når vi
synger.
Udvalget til festligholdelse af Sven-Ingvarts 60 års fødselsdag har styr på det hele.
- andre
Intet at berette.
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14. Endelig godkendelse af referat af møde 25. november 2014.
Referatet blev godkendt.
15. Ny kirketjener. Overvejelser i anledning af ansættelse af ny kirketjener samt nedsættelse af
ansættelsesudvalg. Lukket punkt. Kun valgte og fødte medlemmer af MR var til stede.
16. Ændring af kirke- og kulturmedarbejderstillingen.
Lukket punkt. Kun valgte og fødte medlemmer af MR var til stede.
17. Evt.
JFC mindede om sogneindsamling 8. marts 2015. Tilmelding sker til JFC.
JFC foreslog, at der skal sendes tre gode flasker vin til John Jessen Hansen som tak for god behandling i
Hillerødposten – SGL sørger herfor.
Vi har fået takkekort fra Maja Vindeløv, Frb. Amts Avis.

28. januar 2015
Susanne Gram Larsen og Heidi Fejerskov Ravn
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