Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 29/1-2020 kl. 19.00-22.00
i Alrø Forsamlingshus

Tilstede:

Referent:
Forplejning/kaffe

Kåre Schelde Busk (KSB), Lone Riis (LR), Bente Midtgaard Rasmussen
(BMR), Trine Ladegaard Fogh (TLF), Erling Mikkelsen (EM), Dorte
Hermansen (DH), Yvonne K. Sørensen (YKS), Jørgen Jensen (JJ),
Kirkeværge Alrø Annette Liboriussen (AL),
Medarbejderrepr. Dorthe B. Sørensen (DBS),
Suppleant Tove Forsberg (TF)
Marianne Lyst (ML), Susanne Larsen (SL),
Suppleant Inge Kjær Nielsen (IKN)
LR
TLF

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Endelig godkendelse og
underskrift af referater
3. Status for 2019

Godkendt og underskrevet

4. Fjordpastoratet
Referat fra pastoratrådsmøde
den 28/1-2020

Kreativ proces om udfærdigelse af logo udsat til næste
pastoratrådsmøde.
Der er opnået enighed om, at der skal vælges 2 medlemmer fra
hvert menighedsråd til nyt fælles menighedsråd.
Strukturændring/menighedssamarbejdet skal indberettes til Aarhus
Stift inden 1.april.
Udkast til vedtægt for menighedsrådssamarbejdet skal udfærdiges.
Orientering om personalesituationen fsv. angår kirkesangere og
organister og det videre arbejde med ansættelse af kirke- og
kulturmedarbejder.
Alsangsarrangement i tidligere præsenteret form er aflyst. Ideér til
anden form drøftes med det fælles Aktivitetsudvalg.
Orientering om og drøftelse af ombygning af Sognehuset i Ørting til
kontorfælleskab mv.
Kalenderfunktionen (del af hjemmeside) kan opstartes i uge 6.
Tilbud fra Danmarks Kirkelige Mediecenter på sammenlægning af
menighedsrådenes hjemmeside accepteret.

Fraværende:

Nr. 33 / 2016-2020

Statusbilag gennemgået og tilrettet.

Det fælles aktivitetsudvalg har planlagt at genoptage Kirkehøjskolen.
Den første af tre afholdes i Alrø Forsamlingshus den 31/10-20. De to
øvrige afholdes forår 2021. Aftalt, at godkendelse af honorar mv
sker ved Gylling-Alrø Menighedsråd. Udgiften til første
Kirkehøjskoledag af holdes også af Gylling-Alrø Kirkekasse. De øvrige
af den fælles kasse, som etableres fra 1/1-21.
Salmestafet, har det fælles aktivitetsudvalg, planlagt i alle kirker. Det
er ok, at Inger Larsen spiller de 6 gange. Såfremt hun ikke har timer i
normeringen, til at spille de 6 gange, honoreres hun for de ekstra
timer.
Næste møde møde i pastoratrådet er 31/3-2020.
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5. Prioriteret liste over
traditioner, som er vigtige at
bevare for Gylling og Alrø
Sogne, udarbejdes/godk. v.
TLF/BMR

Punktet drøftet jfr. inspirationsmail fra BMR af 28/1-20.
Gylling-Alrø Menighedsråd prioriterer følgende:
Sognetur Alrø
Familiesognetur Gylling
Højskoledag
Møllegudstjeneste
Midnatsgudstjeneste
Er prioriteret af præsterne:
Juleaften (alle 6 kirker)
4 Høstgudstjenester (vigtigt for Alrø)
Alle Helgen (alle 6 kirker)

6. Alrø Kirke og kirkegård
1. Kirkegårdsmur
2. Ændring af belægning på
sti fra låge til våbenhus

1. Kirkegårdsmur:
Projektbeskrivelse er kigget på af murere Kim og Viggo Jensen.
Del mod syd – væltet mur. Del mod vejen har høj prioritet.
Arkitektens overslagspris er kr. 684.000 + moms.
AL sender til Stiftet via Odder Provsti til godkendelse, inden der
indhentes 2-3 tilbud på arbejdet.
Arkitekthonorar udgør kr. 31.000 + kørsel.
2. Ændring af belægning på sti fra låge til våbenhus:
Det er et forholdsvis stort projekt og ifølge arkitekt Hans Lund kan
det løbe op i mere end 200.000 kr. Kirkegårdsarkitekten skal ind
over, hvis vi ønsker at sætte gang i det.
Set i lyset af det store projekt med kirkegårdsmuren, går vi i første
omgang ikke videre med dette projekt.

7. Gylling Kirke og Kirkegård
1. Plejeplan
2. Øvrigt

1. Plejeplan:
Vi sender planen i ”høring” hos graver og drøfter det på næste
møde. EM formidler til graver.
2. Øvrigt:
Mangleliste syn 2019
Cementfuger udvendig syd-mur kirke, rep. anslået kr. 5.000,00
Ødelagte tagsten kirken, skiftes – anslået kr. 4.000,00
Mindre fugtskade i våbenhus, afvaskes/pletkalkes
Udførelsen af syns-opgaver er udsat. Afventer evt. murerarbejder
ved nødvendige udskiftninger af tagsten ved eventuelle stormskader
på kirken i vinterperioden 2019/2020.

8. Kirkekalkningssamarbejdet i
Odder Provsti

EM orienterede om kalkningsopgaven, som skal sendes i udbud.
LR videresender høringsmateriale fra DAP til AL.

9. Totalrenovering Gylling
Præstegård - status

Kort orientering om det igangværende renoveringsarbejde. Det går
planmæssigt og der er indtil videre kun få overraskelser. Næste
byggemøde den 30/1-2020. Der skal afholdes møde med arkitekt og
præstegårdsudvalg om mulige ændringer ift. ventilation.
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DBS billeddokumenterer arbejdet.
10. Arrangementer/Evaluering
mv.
1. Kirkekaffe/servering efter
arrangement
2. Budgetsamråd 5/3-20,
Alrø Forsamlingshus
3. Højskoledag 22/3-20
4. Indvielse/fremvisning af
Gylling Kirkegård
forår/sommer 2020
5. Sognetur Alrø
6. Sognetur Gylling
7. Kirkehøjskoledag 1 af 3
den 31/10-20 + øvrig
orientering fra det
tværkirkelige
aktivitetsudvalg v. DH

1. Kirkekaffe/servering efter arrangement
23/2-20 kl. 19.00 – Aftensangsgudstjeneste Alrø: YKS
8/3-20 kl. 10.30 – Alrø (HKN): LR spørger IKN
2. Budgetsamråd 5/3-20:
Booking af forsamlingshus: BMR + tænder for varmen dagen før
Nøgle til forsamlingshuset: TLF får nøgle af BMR
Forplejning: DH/LR - 40-50 personer - kage
Borddækning: DH, TLF, TF, LR – mødes kl. 17.30
3. Højskoledag 22/3-20:
Leje af forsamlingshus Gylling: BMR
Borddækning: Vi mødes 8.30: Foreløbig deltager DH, BMR og LR. DH
spørger Kirkens Venner om nogle vil hjælpe.
Forplejning: Frokost – BMR spørger Dorte Christensen. Derudover
serveres kaffe
Annoncering: Facebook, hjemmeside og kirkeblad? Gentages i nyt
kirkeblad.
Der er dåb ved gudstjenesten.
Klara og Juliane spørges om de vil klare opvasken – afregnes på
timeløn – BMR undersøger.
4. Indvielse/fremvisning Gylling Kirkegård:
Udsættes.
5. Sognetur Alrø
Dato: 28/5-20
Planlægning: JJ/BMR
Program: jfr. mail fra JJ 29/1-20
Deltagerbetaling: kr. 100,- pr. person.
Tekst til kirkebladet sendes til Lise Laursen – deadline 6/2-20.
Max. deltagere svarende til en stor bus.
6. Sognetur Gylling:
Dato: fastlægges på næste møde
Planlægning: SL – andre ??
7. Kirkehøjskoledag 31/10-20
Det er på pastoratrådsmødet 29/1-20 aftalt, at Gylling-Alrø
Kirkekasser afholder udgiften til foredragsholder 31/10-20. De to
øvrige højskoledage i foråret 2021 betales af den, til den tid, fælles
kirkekasse.
Der arrangeres salmestafet i de 6 kirker. Inger Larsen medvirker som
organist alle 6 gange. I det omfang hun kan klare timerne inden for
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nomeringen gør hun det ellers honorerer vi hende ekstra
timebetaling for opgaven.
11. Nyt fra præsterne

Den 8/3-20 er der pilgrimsvandring med pilgrimspræst Anette
Schultz. Det er for konfirmanderne i Fjordpastoratet og dem ML og
KSB skal konfirmere i Odder – ca. 40 i alt.
Der startes med pilgrimsandagt i Ørting Kirke kl. 9. Derefter vandres
der til Hundslund Kirke og sluttes af med pilgrimsandagt i Hundslund
og afsluttende med pølse. Fra dåb til konfirmationsvandring.
Der skal bruges ca. 8 hjælpere. Fra Gylling-Alrø deltager: TLF, LR, DH.
Mødes kl. 8.30 i Ørting.
Gudstjenesteplan er snart på trapperne.
Gudstjenestelaboratorium – 35 deltagere – god snak om, hvad der
er vigtigt til gudstjenesten. Deltagere fra alle sogne. Veltilrettelagt
aften. Kunne gentages med andre relevante emner.

12. Orientering fra:
1. Formand / næstformand
2. Kontaktperson
3. Kasserer
4. Kirkeværge Gylling
5. Kirkeværge Alrø
6. Præstegårdsudvalg
7. Kommunikationsudvalg
8. Medarbejderrepræsentant
9. Stiftsråd v. BMR
10. Den Fælles
Menighedspleje

1. Formand/næstformand:
Inger har bestilt 30 stk. salmebøger "100 salmer" med stor tekst.
2. Kontaktperson:
se pkt. 4.
3. Kasserer:
Heidi forsøger at ensrette måden kirkekasserne konterer på.
Fremadrettet skal graverne selv sætte kontonumre på
kvitteringer/faktura mv.
Indberetning af befordring skal følge Skats regler.
Faktura skal fremover sendes til TLF, som videresender til
Regnskabskontoret.
4. Kirkeværge Gylling:
Se pkt. 7.
5. Kirkeværge Alrø:
Se pkt. 6.
6. Præstegårdsudvalg:
Se pkt. 9.
7. Kommunikationsudvalg:
Lille skriv om menighedsmødet til Lise Laursen - LR sender.
Kirkebladet kommer for sent til Alrø. LR taler med Momme/ML.
Der står ikke noget i bladet om Bronzealdervej – TF sender til Lise.
Jørgen sender skriv om Alrø sognetur. Deadline 6/2-20.
8. Medarbejderrepræsentant:
Ros til præsterne fra bedemændene for god information ift.
begravelsesvagt.
Nummer til kirkebilen bør stå fast i kirkebladet – LR giver besked til
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Lise Laursen.
Et enkelt gravsted skal sløjfes – vi får sag på næste møde.
9. Stiftsråd:
Næste møde 18/2-20.

13. Punkter til næste møde
26/2-20
Forplejning/kaffe: DH

14. Punkter til drøftelse i foråret
2020
15. Evt.

10. Den Fælles Menighedspleje:
Julehjælp – kr. 48.000 uddelt til 39 ansøgere. 3 ansøgere fik afslag,
idet de ikke opfyldte kriterierne. Der blev uddelt Gavekort til Køb
Odder – størrelse afhængig af antal børn.
Lions ansøgt om midler – Har modtaget kr. 20.000 til julehjælp 2020.
Næste møde 22/2-20 omkring konfirmationshjælp.
Tekst om konfirmationshjælp sender YKS direkte til Lise Laursen.
• Orientering om ”Lov om ændring af lov om valg til
menighedsråd”/referat fra valgmøde i provstiet 5/2-20
• Syn 2/4-2020
• Indvielse/fremvisning af Gylling Kirkegård
• Højskoledag – opsamling på opgaver/hvem deltager fra MR
• Nedlæggelse af gravsted Gylling Kirkegård
• Kirkelig markering af 75 året for befrielsen 5/5-20
Evaluering af konfirmationsforberedelsen.
Præstetavle Gylling ændres, så begge præsters navne står på og
Økonomi herfor afklares.
Ingen indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i Gylling-Alrø i år. Det
kniber at finde indsamlere. Kan måske genovervejes i det nye fælles
menighedsråd. Vi kan reklamere for det i kirkebladet – mobilepay
nummer. LR sætter det på Facebook.
Skal den nye Fjordpastorat-salme/sang ”klistres ind i salmebogen
eller bag i Højskolesangbogen”? Findes der en fil med salmen – tekst
og melodi? Henvendelse til Hans om materiale – LR taler med Bjarne
herom.
Der er holdt møde i basarudvalget. Den 6./7. juni er der
loppemarked på øen og i den forbindelse servering i
forsamlingshuset + diverse aktiviteter om søndagen.
Højtalere på pulpitur i Gylling Kirke tjekkes.
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