Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 26/2-2020 kl. 19.00-22.00
i Alrø Forsamlingshus

Tilstede:

Referent:
Forplejning/kaffe

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

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Endelig godkendelse og
underskrift af referat fra
29/1-20
3. Menighedsrådsvalg 2020

Underskrevet af de tilstedeværende. Øvrige underskriver ved næste
møde.

Fraværende:

Nr. 34 / 2016-2020

EM, BMR har deltaget i et valgkursus i regi af Distriktsforeningen.
Derudover har de og LR 5/2-20 deltaget i et fællesmøde i Odder
Provsti, om menighedsrådsvalget 2020, som, foregår iht. den nye
valglov, som trådte i kraft 1/1-20.
https://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/
Der er i Fjordpastoratet aftalt, at orienteringsmøderne afholdes for
alle tre menighedsråd den 12/5-20 og efter følgende plan:
Gylling-Alrø – Alrø Forsamlingshus kl. 17
Ørting-Falling – Ørting Sognehus kl. 19
Hundslund-Torrild – Hundslund Sognehus kl. 19.
Tiderne er fordelt således for at der kan være repræsentation af
præster med ved alle møder.
Valgforsamling afholdes 15/9-20. Hvordan det skal afvikles bør
drøftes i regi af pastoratrådet. Der er forslag om, at
valgforsamlingen kan afholdes samlet i Fjordpastoratet – og gerne i
Alrø Forsamlingshus.
TLF er formand for valgbestyrelsen, men kan ikke deltage på mødet
15/9-20. LR kontakter Karna Friis herom, for afklaring af om vi skal
lave beslutningsændring ift. valgbestyrelsen.
Der blev på mødet 5/2-20 nedsat et PR-udvalg, hvor LR deltager for
Fjordpastoratet. PR udvalget har holdt første møde 25/2-20 med
kommunikationskonsulent fra Horsens Provsti . Der er lagt en plan
for den fælles promovering af valget. For så vidt angår økonomien
skal denne plan forbi provstiudvalget 27/2-20 for endelig
godkendelse.
Tre gennemgående repræsentanter fra Menighedsrådende i Odder
Provsti skal udvælges til interview til artikel/video/biografreklame.
TLF ønsker ikke at deltage. LR spørger Susanne.
Aftalt, at vi på næste menighedsrådsmøde drøfter vores lokale
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kampagne.
Der tages fælles foto af menighedsrådet, forud for næste møde, til
brug ved en evt. folder, som kan omdeles i Gylling-Alrø sogne.
Pris på reklame på pyloner i Odder undersøges – og gerne om man
kan nøjes med den pylon, som er ved rundkørslen
Houvej/Horsensvej.
Frie midler udgør kr. 362.809,89 jfr. mail fra regnskabskontoret
19/2-20.
Enkelte spørgsmål til regnskabet – LR afklarer med
regnskabskontoret.
Tekst til endeligt og indleveret regnskab udfærdiger TLF.
Orientering jfr. referat fra byggemøde 13/2-20.
1. Forslag om sløjfning af gravsted
C. 07.10 i kisteplænen. Gravværgen er død den 12. december 2002.
Der er sendt 2 stk. hjemfaldsbreve til gravværges datter via E-boks
uden at få tilbagemelding.
Godkendt, at gravstedet sløjfes. LR sender besked til graver.
2. Plejeplan
Planen har været forelagt graver og er ok. Pasning af planter er
afhængig af mange ting, så der er fortsat den nødvendige frihed til
at løse opgaverne, så godt som naturen giver mulighed for.

7. Alrø Kirke- og Kirkegård
- evt. drøftelse af økonomi ift.
kirkegårdsmur

Strækning E har første prioritet.
Strækning C har anden prioritet
Strækning B har tredje prioritet
Vi ønsker, at strækning B og C kan udføres på en gang, idet omfang
det kan lade sig gøre.
Ønskets finansieret ved optagelse af stiftslån.
LR udfærdiger skrivelse til provsti/stift – AL inddrages.

8. Fjordpastoratet
- Personalesituation
- Kalendersystem
- anden information

Personalesituationen:
Niels Peter Frandsen er ansat som organist-vikar i et halvt år.
Inger Larsen og Niels Peter Frandsen deler opgaverne mellem sig.
Der udfærdiges nye kontrakter.
Gitte og Susanne løfter kirkesangeropgaverne i alle 6 kirker mens
Anette er væk. Gitte følger ML og Susanne følger KSB indtil videre.
De to dækker hinanden ind i ferier, i det omfang det kan lade sig
gøre, ellers dækkes ind med vikar.
Kalendersystem:
17/3 kl. 13-15 orienteres personalegruppen i systemet.
Gitte vil gerne lave introduktion til de menighedsrådsmedlemmer,
som måtte ønske det.
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Anden information:
Fjordpastoratets sang har Lisbeth Smedegaard Andersen og Hans
Sydow ophavsretten til. Fjordpastoratet har brugsretten og må
anvende den ved aktiviteter i Fjordpastoratet.
9. Arrangementer/Evaluering
mv.
1. Kirkekaffe jfr.
gudstjenesteplan
2. Højskoledag 22/3-20
3. Indvielse/fremvisning af
Gylling Kirkegård kirkegårdsvandring
4. Sognetur Gylling
5. Syn 2/4-2020
6. Skærtorsdag /
gudstjeneste og måltid,
Gylling
7. Kirkelig markering af 75
året for befrielsen 5/5-20

1. Kirkekaffe/servering efter arrangement
12/4 Alrø – Kl. 11 (ML): ingen (mange gæster til barnedåb på dagen)
3/5 Alrø – kl. 9 (HKN): ingen
21/5 Alrø – kl. 9 (ML): ingen
24/5 Gylling – kl. 16 (ML) (aftensangsgudstj.): LR
14/6 Alrø – kl. 10.30 (KSB): ingen - Der er loppemarked på Alrø den
pågældende weekend.
2. Højskoledag 22/3-20:
Opsamling jfr. referat fra sidste møde.
Der bliver ingen altergang til højmessen.
Juliane og Clara kan ikke hjælpe med opvasken. BMR forhører om
andre har mulighed for at hjælpe.
YKS og SL kommer også kl. 8.30 for at hjælpe.
3. Indvielse/fremvisning Gylling Kirkegård - kirkegårdsvandring:
Punktet drøftes på næste møde.
Kan måske kobles sammen med salmesangsaften i Gylling, som
afholdes den 17/6 kl. 19.
4. Sognetur Gylling:
Dato: lørdag den 5/9-20
ML, DH og SL planlægger.
5. Syn 2/4-2020:
ML kan ikke deltage – har ferie.
kl. 14.00 Gylling:
EM, Thorkild, Søren og LR
EM taler med graver forud for syn.
DBS orienterer graver om dato.
DH orienterer Søren Knudsen om dato/klokkeslet.
kl. 16.00 Alrø:
AL, BMR, Tove SL, YKS, Viggo, Jens graver og LR.
Forplejning efter syn Alrø:
BMR spørger om Dorte C kan levere.
Deadline for tilmelding til smørrebrød er 25/3 til BMR.
6. Skærtorsdag/gudstjeneste og måltid, Gylling:
LR sender køreplan til KSB - DH/LR planlægger/aftaler nærmere.
Duge: DH - Borde: Thorkild
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7. Kirkelig markering af 75 året for befrielsen 5/5-20:
Undersøges om lokalarkivet i Gylling gør noget.
Kan Mogens Højmark evt. fortælle lidt i kirken.
Gør spejderne i Ørting noget?
LR undersøger.
BMR rundsender vejledning omkring ringning/kimning.
10. Nyt fra præsterne

I Uge 10 er der en kortere version end vanligt med
minikonfirmanderne – 23 elever og 4 lærere (3 praktikanter).
Onsdag den 4/3-20 i Gylling Kirke.
Torsdag 5/3-20 udflugt Viborg – Skole/kirkesamarbejdet i
Hundslund tager med på denne tur (17 elever + KSB).
Der laves kreativ dag med Gylling eleverne senere på året.
ML forespurgt på om nogen kan bage boller til 4/3 – ikke afklaret!
Mange konfirmandforældremøder i den kommende tid.
Pilgrimsvandring den 8/3-20. Det er ikke lykkedes os at få fat i en
pølsevogn, så der serveres pizza fra lokal Hundslund leverandør.
Kirkebladet leveres 27/2.
Lars Berg Thomassen har holdt afskedsgudstjeneste – han flytter til
Randers og indsættes 1/3-20. Vi håber Odder finder en ny mandlig
præst.
Fastelavns salmesangsgudstjeneste afholdt i Torrild og på Alrø den
23/2.
Fastelavnsgudstjeneste i Hundslund 26/2. Flot arrangement af
spejderne. Med tøndeslagning og mad over bål.
Forårssommerkoncert ligger i Torrild. Trio med franske sange. Dato
ikke besluttet endnu.
ML foreslår at Thomas Buttenschøn kommer til Gylling Kirke.
Der bør tages entré. ML kontakter Thomas. Evt. i efteråret 2020.
Forslag om Ø-hop koncert på Alrø – pris kr. 5.800,AROS guitarduo. ML undersøger nærmere. Forslag om mindre entré.
Strikkegudstjeneste annonceres som nørklegudstjeneste – afholdes
den 29/3 kl. 16 i Ørting.

11. Orientering fra:
1. Formand / næstformand
2. Kontaktperson
3. Kasserer
4. Kirkeværge Gylling
5. Kirkeværge Alrø
6. Præstegårdsudvalg
7. Kommunikationsudvalg

1. Formand/næstformand:
intet
2. Kontaktperson:
se pkt. 8.
3. Kasserer:
Se pkt. 4
4

Gylling-Alrø Menighedsråd

8. Medarbejderrepræsentant
9. Stiftsråd v. BMR
10. Den Fælles
Menighedspleje

Menighedsrådsmøde
Den 26/2-2020 kl. 19.00-22.00
i Alrø Forsamlingshus

Nr. 34 / 2016-2020

4. Kirkeværge Gylling:
EM har igennem et års tid forsøgt at få en gørtler - Okholm Lighting til at lave en lampe til alteret i Gylling kirke. Lampen skulle være med
batteri, således at der ikke var en ledning på tværs af alteret. EM har
ikke haft held med at få denne gode idé bragt ud i livet, så derfor er
der bestilt en af de almindelige pendler.
Pris ca. kr. 2.500,00 + moms.
5. Kirkeværge Alrø:
Se pkt. 7
Rosenmeierstenen besigtiges af Nationalmuseet den 27/2-20.
6. Præstegårdsudvalg:
Se pkt. 5
7. Kommunikationsudvalg:
Kirkebladet kommer 27/2.
Intet nyt om status for den fælles hjemmeside i Fjordpastoratet.
8. Medarbejderrepræsentant:
Diverse til orientering
9. Stiftsråd:
Foredrag fra Grøn Kirke projektet ved sidste møde.
Der kan, hvis vi har et projekt, søges midler til grønne
tiltag/bæredygtige tiltag.
Der ansættes kommunikationsmedarbejder i en 1 årig
tidsbegrænset stilling i Stiftet.
Præstegårdsjorde drøftet. Det er det enkelte MR som fastsætter,
hvad der skal ske med jorderne.

12. Punkter til næste møde
25/3-20 - MØDEPLIGT
Forplejning/kaffe: BMR

13. Punkter til drøftelse i foråret
2020
14. OBS ift. næste kirkeblad
juni-juli-august 2020

10. Den Fælles Menighedspleje:
Der har været afholdt møde om konfirmationshjælp.
Årsmøde afholdes den 30/4 kl. 13-15.
Regnskab 2019 godkendelse
Evt. opsamling/referat fra Budgetsamråd 5/3-20
Evaluering af nytårstaffel
Evaluering Højskoledag
Indvielse/fremvisning Gylling Kirkegård – kirkegårdsvandring
Oplæsere langfredag i Hundslund 12/4-20
Fjordpastoratet:
Evt. drøftelser forud for pastoratrådsmødet 31/3 samt
personalesituationen
Evaluering af konfirmationsforberedelsen.
Præstetavle Gylling ændres, så begge præsters navne står på og
Økonomi herfor afklares.
Lokale menighedsplejemidler.
Sognetur Gylling
Kirkegårdsvandring jfr. pkt. 6.3
Salmesangsaftener i Fjordpastoratet / evt. kirkegårdsvandring
Gylling - Salmesangsaftener er planlagt som følger:
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Gylling den 17/6
Hundslund den 15/7
Ørting den 29/7
Alrø den 12/8-20.
Torrild den 26/8
Evt. omtale af Gudstjeneste Gylling Mølle
15. Evt.

IKN har meddelt, at der ikke bliver basar eller
loppemarkedsaktiviteter til fordel for julehjælp i år, fordi det har
været vanskeligt at finde en dato for loppemarked, hvor der også er
ledigt i forsamlingshuset. Derudover er basardamerne frustrerede
over, at de har lagt mange kræfter i at indsamle midler, som de
mener står ubrugte hen på en konto og de er i tvivl om der er behov
for hjælp i sognene.
Kirkefondet invitere 19/3 kl. 18 til møde i Helligåndskirken – fælles
om det sociale ansvar. BMR og LR deltager.
Hvis flere vil med tilbagemelding til BMR

6

