Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Nr. 11 / 2016-2020
Den 26/10-2017 kl. 19-22 i Alrø Forsamlingshus

Tilstede:

Marianne Lyst (ML), Bente Midtgaard Rasmussen (BMR), Erling
Mikkelsen (EM), Ole Andersen (OA), Trine Ladegaard Fogh (TLF),
Marianne V. Christensen (MVC), Yvonne K. Sørensen (YKS),
suppleant Dorte Hermansen (DH) indkaldt i stedet for LR.
Medarbejderrepr. Dorthe B. Sørensen (DBS)
Lone Riis (LR)
SL

Fraværende:
Referent:
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden

2. Endelig godk./underskrift af
referat fra 20/9-17
3. Kvartalsrapport pr. 30/92017
4. Budget 2018 – endelig
godkendelse

5. Arrangementer/kommende
arrangementer/evaluering af
arrangementer:

Beslutning
Tilføjelse af pkt. 5.5 Menighedsmøde 19/11-17.
Tilføjelse af pkt. 5.6 Evaluering af studieturen.
Tilføjelse af pkt. 10.2 Arrangement – 1. søndag i advent 2018
Godkendt og underskrevet.
Godkendt
Årsbudget 2018 for:
Gylling-Alrø Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 38012037, Budget 2018,
, Endelig budget afleveret d. 23-10-2017 15:28
Godkendt og indsendt.
1. Oplæsere: 3 har meldt sig på banen.
Kirkekaffe – ansvarlig: BMR og YKS.
2. Dejlig dag, godt fremmøde, godt vejr. Flere børnefamilier ønskes.

1. De ni læsninger 17/12 –
Alrø Kirke
- oplæsere
- kirkekaffe
2. Evaluering af
familiesogneudflugt
3. Evaluering af
høstgudstjenester
4. Evaluering af første
sangaften m. Mads Djernæs
– første af tre fællesaftner i
storpastoratet
5. Menighedsmøde 19/11-17
6. Evaluering af studieturen

6. Kirkegårdssystem/IT v. EM

3. Alrø: Meget at stille an for 30 mennesker udover dåbsgæsterne.
For lidt tilslutning fra fastboerne. Ellers super hyggeligt. Omkring
3000kr.blev indsamlet.
Gylling: Mange fremmødte. Suppen skal genovervejes. Omkring
1700kr. blev indsamlet. Måske for lidt folk til aktionen.
Nye overvejelser om tilgang og metoder samt om der skal skiftes
mellem Gylling og Alrø hvert 2. år.
4. Der kom 20 gæster. Hvor var resten? Dagen skal gøres mere
synlige.
5. Gudstjenesten på Alrø aflyses søndag d. 19. nov. Gudstjenesten
er flyttet til Gylling kl. 10.30. Derefter menighedsrådsmøde kl.11.30.
LR laver beretning samt fortæller lidt om visionsarbejde og hvilke
tanker vi har gjort os fremadrettet. TLF orienterer om økonomi.
Servering: Kaffe/the og en bolle
Mødetid kl.9.30 for BMR og TLF. BMR bager boller, TLF køber pålæg
& drikkevarer og SL bager kage.
6. Dejlig tur. Studietur betragtes som en del af menighedsrådets
mødevirksomhed – ingen særlig information om studietur i
kirkebladet.
Kirkegårdssystem er nu oprettet, prøvekørt og fundet OK.
Firmaet Brandsoft har endvidere gennemgået det systemet og
oplyser, at det ser ud til at virke efter hensigten.
De gamle kirkegårdsprotokoller skal herefter i arkiv.
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7. Alrø Kirke/Kirkegård
1. Sikringsskab/el v. OA
2. Status staude-/skærehave

8. Præstegårdsudvalg v. EM/SL
1. projekt udhus
2. projekt præstegård
3. skjolder på væg

9. Julegudstj./gaver
10. Nyt fra præsten v. ML
1. Nyt fra præsten
2. Arrangement -1. søndag i
advent 2018

11. Visioner
Drøftelse af MISSION – jfr.
Visionskompendiet side 3,
samt beslutning på
menighedsrådsmøde 20/9-17

12. Orientering fra:
1. Formand / næstformand
- ref. formandsmøde 23/10
2. Kontaktperson
3. Kasserer
4. Kirkeværge Gylling
- Kirkegårdsdige
- Aflastningsklokke
- Status ustabile gravsten
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Menighedsrådet beslutter med virkning fra 1. november 2017 at
anvende IT-systemet/Kirkegårdssystemet for Gylling Kirkegård, og
sender information om overgang til systemet til Provstiudvalget.
1. TFL har forslået, at sikringsskabet skal stå i kapellet. Erik Schmidt
er gået videre med sagen. Ligeledes ønskes et kosteskab i kapellet.
Provsten har godkendt.
2. ”Toves have” (skære-/staudehave) er ved at blive etableret. Det
bliver en skøn plet.
1. Kulturstyrelsen har godkendt sagen og den er nu sendt videre til
stiftet. Vi venter svar.
2. Konsulent Jette Frost Larsen kommer med et forventet
prisoverslag samt en projektbeskrivelse i hovedtræk, som efter
godkendelse på menighedsrådsmøde skal indsendes til provstiet og
stiftet. Overvejelser går på om restaureringsprojektet skal opdeles i
flere omgange.
3. Der er konstateret skjolder på en væg i præstegården. En
konsulent fra Miljøhuset kommer for at undersøge ”skjolden” og
hvad der skal gøres. Vi afventer resultaterne.
ML vil gerne købe chokoladehjerter og en lille ting ved Dorthe Bent.
1. Fantastisk tur til Armenien. Vil rigtig gerne fortælle mere en aften.
Printeren vil ikke mere og ny er købt.
Praktikanten Trine prædiker på søndag.
Helge prædiker nytårsdag. Der serveres bobler.
Allehelgens aften kommer Gorm Buhl og synger 3 sange.
2. Tine Skau (dukketeater) har tilbudt sig at deltage ved
gudstjenesten 1. søndag i advent 2018.
-Hvem er vi kirke for i dag?:
Primær vores menighed. Sundt at gøre noget forskelligt i hver kirke.
Vil det være godt med et kendetegn for hver kirke.
Hvad skal vi bygge vores fremtid på?: At forkynde, men stadig
bevare vores struktur i hver sin kirke.
Hvem er de mennesker, der skal bruge vores kirke?: Primært alle.
Hvad er vores historiske rolle?: At bevare vores gudstjenester men
også vores dåbssamtaler, bryllupssamtaler osv.
Hvad skal vi bevare, udvikle og afvikle?: I udviklingen skal vi måske
skubbe lidt mere til folk.
1. BMR Informerer. Snak om Katafalk og indkøb i provstiet. Vi har
besluttet, at vi forventer at bedemændene selv stiller med en
katafalk, da kisten skal placeres i koret. Møde for kasseren og
regnskab i januar. D. 15. marts er der bugetsamrådsmøde i Randlev.
Mandag d. 18. dec. er der mulighed for nytårsgudstjenste i Aarhus
kl.19.00. ML, TF og TLF deltager.
2. BMR informerer.
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5. Kirkeværge Alrø
6. Kirke- og kirkegårdsudvalg
7. Præstegårdsudvalg
8. Kommunikationsudvalg
9. Medarbejderrepræsentant
10. Provstiudvalg
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3. Inga har efterspurgt et billede til fakturaen i det nye system.
4. Kirkegårdsdige: Stiftet har godkendt det af arkitekt Hans Lund
udarbejdede projekt vedrørende istandsættelse af en lille strækning
af Gylling kirkegårds ØST-afgrænsning. Projektet kan nu igangsættes.
Aflastningsklokke:
Århus Stift fremsender forslag til opsætning af en aflastnings klokke
ved Gylling Kirke. Klokkekonsulent Per Rasmus Møller oplyser:
Gylling Kirkes klokke er støbt i 1300-tallet af anonym støber. Der er
således tale om en middelalder-klokke, og den hører til en ganske
lille skare af landets allerældste klokker.
Når opmærksomheden nu rettes imod disse middelalderklokker hvoraf der kun er et halvt hundrede stykker tilbage – skyldes det
først og fremmest, at der er sket nedbrud i flere af disse klokker pga.
automatisering.
Af denne grund har stiftet et igangværende samarbejde med A.P.
Møllers Fond, hos hvem der kan søges om en aflastningsklokke, der
vil sikre de 600-800 årige gamle klokker en tryg alderdom.
Der er således ikke krav om, at menighedsrådene skal anskaffe en
aflastningsklokke. Det er et tilbud.
Status ustabile gravsten:
Satmidler af til de ustabile sten.
5. Berettet under punkt 7
6. Birketræerne og tujaerne er godkendt fældet.
KL vil gerne være tovholder på kirkegårdprojektet.
7. EM har informeret
8. Kirkebladet for december-februar er under udarbejdelse.
9. Kursus på Tunø. Granpålægning er i gang.

13. Punkter til næste møde
22/11-2017
Punkter til dagsordenen skal
være formanden i hænde
senest den 13/11-17
OBS, at mødet afholdes i
Gylling og kl. 19.30
14. Evt.
1. Folkekirkens Nødhjælp
landsindsamling 2018?

10. Intet nyt.
Valg jfr. Menighedsrådslovens §10.
Mødedatoer 2018 – LR udarbejder forslag.
Nytårstaffel – dato/arrangør.
Brandvagter julegudstjenester.
Nytårsgudstjenester – servering.
Udlån af kirken – Armensk gudstjeneste.
1. Koordinator mangler til Marts indsamling.
2. Delte meninger, så udsættes til næste møde.

2. Minihåndbøger 2018?
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