Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 21/11-2018 kl. 17-18.45
i Alrø Forsamlingshus

Tilstede:

Fraværende:
Referent:

Marianne Lyst (ML), Lone Riis (LR), Bente Midtgaard Rasmussen
(BMR), Erling Mikkelsen (EM), Trine Ladegaard Fogh (TLF), Marianne
V. Christensen (MVC), Yvonne K. Sørensen (YKS), Susanne Larsen (SL),
Jørgen Jensen (JJ),
Medarbejderrepr. Dorthe B. Sørensen (DBS)
SL
LR

Dagsorden:

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Rettelse til pkt. Det er menighedslovens §11

2.

Formand: LR
Næstformand: BMR
Kirkeværge Gylling: EM
Kirkeværge Alrø:
Valgt udenfor menighedsrådet – Annette Liboriussen
Kasserer: TLF
Sekretær: SL
Kontaktperson: BMR
23/1 – 27/2 – 27/3 – 24/4 – 22/5 – 21/8 – 25/9 – 30/10 kl. 19-22.
27/11 kl. 17-19, hvorefter der kl. 19.30-21 afholdes menighedsmøde
Status:
Endnu ingen udmelding fra Provsten omkring kvoten for
hjemmeplejepræstestillingen.

Valg jfr.
menighedsrådslovens §11

3. Mødedatoer 2019
4. Ny struktur Odder Provsti
- status
- evaluering af mødet med
biskoppen.
- indledende snak om
præsteansættelse

Nr. 22 / 2016-2020

Evaluering af møde med biskoppen:
Dårlig forberedt biskop. Dårligt kropssprog.
Såvel biskop som provst virkede uinteresserede og tog ikke vores
bekymringer alvorlige. DBS har efterfølgende sendt en
evalueringshilsen til biskoppen.
Præsteansættelse – stikord fra drøftelserne:
Udfordrende for en ny præst, at der er mange menighedsråd.
Give ny præst mulighed for at være med til at starte/skabe noget
nyt, ikke kun fortsætte “det som vi plejer”. Kunne sætte sit helt eget
præg – have det hele i spil – åbne for noget helt nyt.
Hvordan bliver man lokalt forankret som ny præst i 6 sogne med to
præster?
Hvordan skaber vi nærhed for og til alle sognene.
Bopæspligt i pastoratet.
God formulering i stillingsopslaget. Ikke “udpensle” i detaljer, hvilket
måske kan skræmme nogen fra at ansøge.
Plus, at der er “en gammel rotte” til at støtte en ny præst.
Vigtigt med et korps af frivillige til at støtte op om præsterne.
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Hvad kan de frivillige hjælpe til med – katalog over, hvad der kan
bidrages med ?
Fællesmøde med frivillige fra Ørting-Falling og Hundslund-Torrild
bør stables på benene.
Vi skal gøre vores sogne attraktive.
Hvad er det vi kan tilbyde - Kan vi alene tilbyde forvirring?
Ærgerligt, at der ingen overlevering er mellem præsterne.
Det kunne være ønskeligt med mentorordning?
Vi skal have mange "små snakke" på tværs af menighedsrådene for
at afstemme forventninger.
Vigtigt, at vi griber det rigtigt an?
Der kan indhentes erfaringer fra andre steder, hvor man har haft
pastoratssammenlægninger og har skullet ansætte ny præst.

Indkalde til snak om forventninger i starten af det nye år – LR!

5. Usikre gravminder
v. BMR/DBS
Status efter mødet
den 14/11-18

På pastoratsrådsmødet den 5/12-18 er præsteansættelse også på
dagsordenen.
Jfr. beslutning på formandsmødet blev der i sidste uge afholdt et
møde med repræsentanter for alle menighedsråd, gravere, provst
samt udvalget der har arbejdet med usikre gravsten. Det enslydende
fællesbrev blev tilrettet yderligere.
DBS fremlagde udkast til skrivelse for Gylling Kirkegård – godkendt.
Brevene sendes manuelt, da Brandsoft systemet ikke kan håndtere
dette.

6. Kirke- og kirkegårdsudvalg –
fremtidig struktur
Drøftelse af fremtidig
struktur. Hvordan kan vi gøre
det bedst muligt?

Vi fastholder at gøre det igangsatte arbejde omkring de usikre
gravsten færdigt.
Temaet drøftet.
Kommentarer:
Snitflader mellem kirkeværge og som kirkegårdsudvalg uklart.
Svært at gabe over begge kirkegårde, fordi der samtidig har været
en stor omlægningsopgave på Gylling Kirkegård.
Det var ved menighedsrådets start en fælles beslutning at nedsætte
et fælles kirke- og kirkegårdsudvalg. Fælles formålsparagraf har
manglet. Der signaleres dog ikke massiv enighed om, at der skal
være et udvalg.
Hvad er formålet med, at det skal være ét udvalg?
Svært, da der er forskellige vilkår – historisk – forskellige gravere
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osv.
Naturligt, at kirkeværgerne fra de to kirker skal være
”støttepersoner” til kirke- og kirkegårdsudvalget.
Ny kirkeværge på Alrø er frustreret over organiseringen og hvordan
hun hører hjemme i dette. Rollerne skal defineres bedre.

7. Arrangementer/Evaluering
mv.
1. De Ni læsninger Alrø 16/12
– evt. kirkekaffe

Beslutning om struktur tages på mødet i januar 2019. Forinden dette
skal vi have lavet funktionsbeskrivelser/tydelig rollefordeling.
1. Ingen børnekor – i stedet masser af julesalmer/julehygge
Læsere: BMR – YKS – TF – IKN – Ole John Andersen
Servering: BMR
2. Servering: YKS

2. Julekoncert Alrø 20/12
– evt. servering
3. Nytårsgudstjeneste
Gylling 1/1-19 kl. 14.30
– evt. servering
4. Kirkekaffe efter
gudstjenesten

5. Kirkehøjskole Gylling
Forsamlingshus 26/1-19 – kl.
13-ca. 15.00
Evaluering:
1. Alle Helgen
8. Nyt fra præsten v. ML

3. Servering:
Bobler og kransekage - LR
4.
13/1-19 – Alrø: IKN
24/2-19 – Gylling: TF
5. Hjælpere: TLF, YKS – Dorte H spørges om hun vil være tovholder.
BMR rundsender "opgavebeskrivelse"
Forplejning: Boller og lagkage
Højtaler: Ole J. Andersen – BMR aftaler.
Evaluering
1. Vildt smukt og meget symbolsk med det visne træ med de
enkelte grønne knopper og de flotte tankehjerter.
Mange konfirmander som var rigtig glade.
Har praktikant i 14 dage – Jes.
Jes prædikede til søndagens gudstjeneste og det var rigtig godt.
Har haft konfirmandhold med til Aarhus – på rundtur med hjemløs
og i Domkirken. Juleafslutning med konfirmanderne afholdes om 14
dage i Valgmenighedskirken, da Odder Kirke er optaget.
Kirkeblad – denne gang i udvidet version – er på trapperne.
Julesalmeprogrammer trykkes af Narayana. ML sender, det på
programmerne brugte, foto til LR til brug for facebook og
hjemmeside.
Koncert i Gylling Kirke på søndag. Odder Strygerensemble, Tove SL
viser dem tilrette.
Minikonfirmandforløb 12-13/3.
Gudstjenesteplan er sendt ud – Sonja og ML vil gerne, at organist og
kirkesanger følger præsten til gudstjenesterne + lørdagsdåb.
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Kirkernes egen betjening på hverdage. Jens Peter, Ørting-Falling skal
kontaktes for nærmere drøftelse heraf og aftale om betjening
fremadrettet.
Alternativt må det drøftes på pastoratsrådsmødet den 5/12-18.
Forslag om at præsterne skal være en del af Odder’s kalender.

9. Orientering fra:
1. Formand / næstformand
2. Kontaktperson
3. Kasserer
4. Kirkeværge Gylling
5. Kirkeværge Alrø
6. Kirke- og kirkegårdsudvalg
7. Præstegårdsudvalg
8. Kommunikationsudvalg
9. Medarbejderrepræsentant
10. Stiftsråd v. BMR

Afskedsgudstjeneste Vibeke 6/1-19.
1. Intet
2. Holdt møde m. Inger og Gitte – de bakker op om præsterne og vil
bidrage positivt til at det nye pastoratssamarbejde skal fungere.
3. Der skal navn på gavemodtageren på samtlige bonner
fremadrettet.
4. Synsudsatte arbejder sat i gang
Reparation af kirkedige og maling af trappetorn udsat til næste år.
5. Intet
6. Intet
7. Samarbejder med arkitekt Per Kristensen igangsat.
Håndværkere ind noget tidligere.
Plan for rydning af præstegården lægges på
præstegårdsudvalgsmøde 12/12 kl. 17.
Fotograf tager billeder af mindestuen – billeddokumentation.
Moesgaard Museum – skærm op – vi afventer pris.
8. Fælles hjemmeside drøftes i pastoratsrådsregi.
9. Stor grøn container i overskud – bortskaffes.
Reserverede gravsteder – pris fastsættes.
BMR undersøger v. provstiet.

10. Punkter til næste møde
den 23/1-19

10. intet
 Sjæleringning Alrø
 Kirke- og kirkegårdsudvalg - struktur
 Evt. Fastsættelse af datoer for sogneture og
høstgudstjeneste
 Drøftelse af Menighedsrådsstudietur 2019 – forslag om evt.
at afholde én i samarbejde med Pastoratets øvrige
menighedsråd
 Året der gik – "stop op" drøftelse/forventningsafstemning
 Visioner
 Forberedelse til fællesmødet i Fjordpastoratet 29/1-19
Ønske om øvrige punkter til dagsordenen skal være
formanden i hænde senest den 14/1-2019
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11. Evt.

Valg af referent til menighedsmødet, da der er afbud fra SL: BMR.
Ca. kr. 14.000 i overskud fra Bazaren. Del går til Kirkens Korshær. Del
til julehjælp i Gylling og Alrø Sogne.
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