
Dagsorden for menighedsrådsmødet i Hellevad Sogn 

Den 8. marts 2023 kl. 19.15 i konfirmandstuen. 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt.  

2. Præsten: 

Susanne H. Lubago 

 

 

”Spaghetti”gudstjeneste 9/3. 32 tilmeldte. Det er et fint 

antal. Mødepligt for konfirmander til gudstjenesten. Selve 

spisningen er valgfri – bruges dog til eventuelle spørgsmål 

fra forældre vedr. konfirmationen. 

22. marts – kunstner laver ikoner med konfirmanderne, 

pizzaspisning bagefter. Undersøger om pizza kan blive 

leveret. 

Der laves noget lignende for minikonfirmanderne (minus 

pizza). 

2. april ”fernisering” kl. 14.00 (palmesøndag) – spørger 

om en af suppleanterne kan hjælpe til.  

 

Gaver til konfirmation – ikoner, de selv har lavet 

Gaver til bryllup – Lone undersøger priser på lysestager 

Ifm. Indflytningssyn: Provsten har noteret forbedringer, 

der bør foretages – slidte laminatdøre, trappe til loftet bør 

udskiftes, dør til store loft bør isoleres. 

 

Børnekor – skal vi starte op igen efter sommerferien? 

Enighed om at vi skal arbejde på det og få ny organist 

Tore med på den. Skal i Sognenyt næste gang.   

Vedr. seneste Sognenyt: Flere ting står forkert. – fx ”Ud at 

gå med præsten”, Egvads står under Hellevads. Lones 

navn er også forkert. Kirkebetjening: Rise Kirkekontor 

skal ændres til Hellevad Kirke. Aktivitetskalender og 

Kirkekalender er ikke enslydende. 



3. Formanden: 

Alice Andersen 

 Teammøde i Rise sognegård 

Liste til Sogne Nyt 

Møde med Egvad i maj 

Kaffemaskine 

Besigtige Præstetavlen i kirken 

 

 

 

 

Teammøde om Fremtidens Folkekirke 26/4 i Rise 

Sognegård, kl. 16.00 – 18.00. 

Liste til Sognenyt: Tvivl om listerne – hvem har hvilke 

adresser. Hver især laver en liste over adresser på deres 

respektive ruter. 

 

Møde med Egvad i maj – vi foreslår tirsdag 2/5 kl. 

19.00. 

 

Menighedsrådsmøde/kirkegårdsvandring 20/4 kl. 

17.00? 

 

Kaffemaskinen er i stykker – der indkøbes 2 

Moccamaster. 

 

Besigtige præstetavlen i kirken – vi gør det sammen 

med kirkegårdsvandringen i april. 

Ladestander til elbiler: Kirken har kun p-pladser ved 

kapellet. Den anden p-plads er ejet af kommunen. Der 

er krav om ladestander ved p-pladser med mere end 20 

pladser. Kapellets p-plads har alene 6-7 p-pladser. 

Ladestander er derfor ikke et krav. Vi gør ikke mere. 

Uge 17 – Danmark spiser sammen – vi spiser sammen 

efter ”Ud at gå med præsten”. 

Strikke/hækleeftermiddag: 25. maj kl. 16.00 – 18.00, 

annonceres på Facebook og hjemmeside, vi laver 

dåbsklude. Menighedsrådet indkøber garn og har 

opskrifter. Medbring selv pind/nål 3-3,5. 

4. Næstformanden: 

Ellen Underberg 

 

 

Har meldt afbud. 



5. Kassereren: 

Lone Jessen 

Budgetmøde i april – opfordrer til at alle der har interesse 

for det deltager, da det giver det bedste grundlag at arbejde 

videre med. Vi skal også tænke over, på hvilke poster vi 

kan spare – så vi kan få penge til det, vi gerne vil. Alle 

skal gerne kunne ”se sig selv” i budgettet.  

 

6. Kontaktperson: 

Bente Andresen 

 

Tore og Hannes ansættelseskontrakter er nu gået i orden.  

 

Peter Kaczmarek kan benyttes som kirkesanger til 

kirkelige handlinger i Hellevad, hvis Anne Jessen er 

forhindret. 

7. Kirkeværge: 

Verner Bossen 

 

 

 

Forpagtningskontrakt (Surbækgård) er sendt til regnskabs-

Bente. 

Til budgetmødet i april skal vi snakke om spots til kirken.  

8. Tonni Ikke tilstede. 



9. Evt. 

 

”Fest for livet” 25. marts på Bakkelygaard, fra kl. 17.00. 

Alle der har støttet Susanne i hendes sygdomsforløb kan 

komme og støtte et godt formål (2 forskellige projekter i 

Tanzania). 

 

 


