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Orø 26. februar 2008 

 
Referat af Menighedsrådsmødet den 24. januar 2008 kl. 
19.30 i Forpagterboligen. 
 

Til stede: Provst Finn Dyrhagen deltager i dette og de efterfølgende 2 
MR møder. Kirsten Schmidt (KS), Annie Lunde Hansen (ALH), Jørgen 
Hansen (JH), Karen Frederiksen (KF), Britta Aagaard (BAa) og 
Henriette Oxbøll (HO). 
Arkitekt Leif Bahn (LB) deltog i mødet og gik efter punkt 3. 
Afbud: fra Yvonne Guldbrandsson (ferie). 
16 tilhørere var mødt til dette møde. 
 

Dagsorden: 
 

1. Formanden bød velkommen og derefter sang man nr. 80 ”Vær 
velkommen”. 

 

2. Referatet af mødet 4.12.2008– godkendt. 
 

3. Kasserer BAa: Skovbo Data sender regnskabsblanketter i morgen. 
Kontiene holder i det store og hele. Lønninger vedr. kirkegården 
afholdes fra nu af på kirkegårdsregnskabet, under 
entreprenørudgifter. Regninger vedr. gravsteder udsendes 
fremtidig fra kirkegårdskontoret i Holbæk. 
LB: Anden etape (fra april 2006) fuldført. (Kalkmalerier, 
pikstensbelægning, maling af stoleværket,  lydhimlen, bortset fra 
prædikestolen). 
Nye hynder fra Jaksland er undervejs, samt knæfald og 
antependium afventes. Ligeledes skal orglet renoveres. 
Kirkeministeriet kræver svar om vi har skimmelsvamp i vores 
orgel. LB undersøger dette. 
Forsikringsskade på kirkemuren. 
LB: overskridelser på håndværkerregninger må forventes (1.o4) 
Præsteboligen – kirkesynet fra marts – karnapstuen er renoveret 
OK. Stråtaget afrenset. 
Provsten medbragte svar fra provstiudvalget. Salget af jorden er 
godkendt og provenuet må anvendes til ombygning af 
forvalterboligen. 

4. ALH, JH, og KF tilmeldes provstiets temadag den 2.2.2008. 
Kirkebladet for jan/feb. måtte vi selv betale portoen for (fuld 
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porto) . Formanden gennemgik kommende gudstjenester på 
provstens foranledning, samt musikalske arrangementer. Der 
annonceres for op til 500,- kr. til Palmesøndag ”Stabat Mater”. 
Fastelavnssøndag er på plads (KS og HO). 
Lotte Weygaard overtager kirkesangen i Elnebjerg Centret i Jytte 
Spencers fravær. Altersættet skal bringes til Elnebjerg Centret til 
brug for sognepræst Carsten Barløse. 

5. KS: foreslog pilgrimsvandring den 24. marts 2008. KF tilbød at 
spille. ALH er fraværende i påsken. JH deltager ikke i påsken. 
JH foreslog, at pyntningen af kirken foretages af graveren for 
fremtiden. Præsten har ansvaret for at pyntningen ved kirkelige 
handlinger er sømmelig. 

6. Graveren er på kursus uge 8, 9 og 10. 
Distriktsforeningen holder møde 7.2.2008 i Vadestedet i Holbæk, 
KF og ALH deltager. 
KF har fået et el-klaver på prøve. Kristeligt Dagblad et 
abonnement til formanden. 
 

Derefter var der lukket møde – personsag. 
  

Referatet er skrevet efter den underskrevne protokol. 
 
Venlig hilsen  
 
Annie Lunde Hansen 
 
 
  


