Gylling-Alrø Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Den 27/2-19 kl. 19.00-22.00
i Alrø Forsamlingshus

Tilstede:

Fraværende:
Referent:

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),
Dorte Hermansen (DH)
Medarbejderrepr. Dorthe B. Sørensen (DBS)
Kirkeværge Annette Liboriussen (AL)
Marianne Lyst (ML)
LR

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af dagsorden

Pkt. 8.3 Fredning af sten
Pkt. 11.7 1. søndag i advent
Referaterne fra 21/11-18 og 23/1-19 underskrevet.

2. Endelig godkendelse og
underskift af referater
3. Anmodning om udtræden af
Gylling-Alrø Menighedsråd /
indtræden af suppleant
4. Kirke- og Kirkegårdsudvalget
– struktur v. LR

5. Kirkegårdsvedtægter

6. Kalkningssamarbejde v. EM
7. Usikre gravminder, Gylling
v. EM/DBS

Nr. 24 / 2016-2020

Menighedsrådsmedlem og formand for kirke- og kirkegårdsudvalget
Marianne Vadgaard Christensen anmoder om udtræden.
Menighedsrådet godkender dette.
1. suppleant for Gylling Sogn Dorte Hermansen indtræder i stedet.
Kirke- og kirkegårdsudvalget sættes foreløbig på standby.
Omlægningsprojektet for Gylling Kirkegård færdiggøres af MVC og
Keld H. Laursen (KHL) med kirkeværge EM som bindeled til
menighedsrådet.
MVC skal medvirk i artikel om kirkegården til I godt selskab.
Kirkegårde skal bruges – forslag om at der opsættes skilte ”Græsset
må betrædes”. Der etableres gangsti igennem ”Lunden” idet
græsset ikke slås med samme interval som øvrige græsområder på
kirkegården. Der er kommet forslag fra Marie Louise Jakobsen om
opsætning af flere små granitbænke på kirkegården – MVC/KHL/EM
taler videre herom.
For Alrø Kirkegård koordineres omlægningsarbejde og andet arbejde
på kirkegården af AL og YKS og med YKS som bindeled til
menighedsrådet.
Gylling Kirkegård:
Foreløbig godkendt. Der skal dog udfærdiges et tillæg som beskriver,
hvilke steder der ikke må være nybegravelser.
Der skal prisfastsættes for de nye urneområder, hvor der kan sættes
tre urner ned. DBS sender numre til LR.
Input omkring brugsret til gravsted kan indarbejdes (BMR sender
input videre).
Alrø Kirkegård:
Udkast Alrø udsendes forud for næste menighedsrådsmøde.
Vi tilslutter os vedtægt for samarbejde om fremtidig kirkekalkning.
De eksisterende aftaler om kirkekalkning skal overholdes.
Der er to gravsten som puljen skal betale for at sikre.
Tre gravsten foreslås sikret og skal betales af menighedsrådet. Det
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drejer sig om et stort hvidt kors, som er dyrest at få sikret og to sten
yderligere. Omkostning ca. kr. 9.600.
Hvor skal de stå, skal afgøres før de kan sikres. EM/graver/KHL og
MVC tager beslutning om placering. Evt. et historisk hjørne omkring
lindetræerne og Otto Møllers gravsted.
DBS og SL arbejder videre med etablering af løsning med QR-koder
til de specielt udvalgte sten.
8. Alrø Kirke og kirkegård
1. Renovering af
klokkestabel
2. Renovering af Brockdorffstenen
3. Fredning af sten

1. Klokkestabel
Der indhentes yderligere et tilbud på renovering.
Skal opføres magen til den eksisterende, men for at forlænge
levetid anbefales, at den opføres i ovntørret egetræ frem for
douglasgran samt at taget forlænges med max. 10 cm for at
beskytte beslag og tømmer for tagdryp.
Når tilbud er klar vil AL/LR indsende projekt til provstiet. Der
ansøges om 5% midler.
2. Der er indhentet tilbud på totalrenovering af Marmorbogen,

som ifølge tilbuddet skal renses og slibes mv., kanter skal renoveres
og samtlige bogstaver skal hugges frem på ny og males op.
Prisen vil være ca. kr. 20.000,- + 3 % miljøafgift og 25% moms.
Drøftet om stenen bør stå som den er eller skal renoveres.
Besluttet, at AL undersøger om stenen i første omgang kan vaskes
af/renses. Evt. beslutning om yderligere renovering kan tages på
næste møde.
3. Forslag fra Tove SL og AL om fredning af sten.
Stenen udtages af menighedsrådet fordi den er den eneste af
sin art på kirkegården.
AL og YKS arbejder videre med placering/sikring af stenen.
9. Præstegårdsudvalg
1. Evt. nyt fra fælles
præstegårdsudvalg v. EM/JJ
2. Præstegårdskasse
– forslag om fremadrettet
placering v. TLF
3. Totalrenovering Gylling
Præstegård v. EM

1. Der er endnu ikke afholdt 1. møde.
2. Vi mener, at det er oplagt, at den ligger ved Gylling-Alrø.
3. ML har undersøgt om det af stiftet godkendte tilbud kunne flyttes
til juni måned, hvorved vi kunne spare ca. kr. 12.000 til
opmagasinering. Dette har flyttefirmaet sagt ok til. ML har overfor
stiftet redegjort for ovenstående og det er nu godkendt.
ML oplyse hvem flyttefirmaet er – til EM

ML bestiller rengøring af de offentlige lokaler, da der stadig er
samtaler i flygelstuen og minikonfirmander i konfirmandstuen i uge
11.

10. Fjordpastoratet
1. Status præsteansættelse

EM:
Nyt til kirkebladet om renoveringen er indsendt.
Projektet er sendt til godkendelse i provstiet og ved slots- og
kulturstyrelsen (ekspeditionstid ca. 3 måneder).
1. Provstiudvalget har godkendt at Torrild præstegård bliver
embedsbolig for den kommende sognepræst.
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v. TLF/BMR
2. Kirke- og
kulturmedarbejder
Hvordan kommer vi videre?

11. Arrangementer/Evaluering
mv.
1. Børnearrangement v. SL
2. Koncert v. LR
3. Høstgudstjeneste
4. Sognetur Alrø
5. Sognetur Gylling
6. Visioner/"Stop-op-snak"
7. 1. søndag i advent
Evaluering:
1. Kirkehøjskole 26/1-19
2. Sjoveren 6/2-19
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BMR rundsender Fjordpastoratets stillingsopslag.
Gylling-Alrø læser ansøgninger den 7/4-19 i konfirmandstuen i
Gylling kl. 10.00
Den 10/4 l kl. 19 er der info fra biskoppen omkring
præsteansættelse. Det er for alle i menighedsrådene (ikke
suppleanter).
Stor ros til ML for sit engagement i processen med
stillingsbeskrivelse/jobannonce
2. Hvad vil vi med en sådan medarbejder?
Hvilken økonomi har vi til det?
Hvad er vigtigt for ML og ny præst?
Hvilken lønramme er der for en sådan medarbejder?
Drøftes i storpastoratet, når ny præst er tiltrådt.
1. Koncert for børn
SL orienteret om forslag til koncert for små og mellemstore børn.
Besluttet at ML og SL arbejder videre med det.
2. Vi har fået forslag om koncert i Gylling Kirke – Kim i kirken.
Musikgudstjeneste med sange af Kim Larsen. Vekselvirkning mellem
sange og ord.
Hvis ikke vi ønsker arrangementet forespørger Gylling Kulturforening
på om de kan låne kirken til arrangementet ??
Hvad med et fælles arrangement?
SL/ML/LR arbejder videre med det.
3. Gylling – evt. ved Gylling Mølle – dato fastsættes med møllens
venner.
4. JJ/BMR planlægger. Turen afvikles 23/5-19.
5. Familietur – SL/TLF/DH planlægger - uge 34 el. 35
6. Visions-/sommerafslutning den 26/6-19
7. Drøftes på næste møde.
Evaluering:
1. Alt for få fremmødte af de 100 tilmeldte.

12. Aktivitetsudvalg
- forslag om nedsættelse af
udvalg

2. Hyggelig aften – godt med rundvisning.
Forslag om at vi laver en rundvisning for andre interesserede, i
forbindelse med Plantemarked Brugsen 11/5-19 – opsamling og tur
til kirkegården.
Vi skal have gjort os nogle tanker om, hvordan vi kan få gang i et
Aktivitetsudvalg, evt. bestående af repræsentanter fra
menighedsrådet og kirkens venner.
Kirkens Venner holder evalueringsmøde den 23/3-19 og må meget
gerne drøfte en mulig struktur for et kommende aktivitetsudvalg.
DH koordinerer. DH/SL gør sig nogle tanker om, hvordan et sådant
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arbejde fremover kan løftes lokalt.
Forslag om fælles aktivitetsudvalg i Fjordpastoratet.
I uge 10 er provstiets præster fra mandag til onsdag på kursus i
Løgumkloster.
Der indkøbes som sædvanligt til konfirmanderne.

14. Orientering fra:
1. Formand / næstformand
Herunder status 2018
2. Kontaktperson
3. Kasserer
4. Kirkeværge Gylling
5. Kirkeværge Alrø
6. Kirke- og kirkegårdsudvalg
7. Præstegårdsudvalg
8. Kommunikationsudvalg
9. Medarbejderrepræsentant
10. Stiftsråd v. BMR

Skal der være forplejning til minikonfirmander i uge 11?
1. Formand:
Budgetsamråd afholdes den 14/3-19 kl. 19 i Ørting Sognegård.
Der afholdes provstesyn i Gylling torsdag den 25/4-19 kl. 15-17.30 –
graver og organist er orienteret om at skulle deltage.
MVC og Keld H Laursen deltager i kirkegårdskonferencen, som
tidligere accepteret.
2. Kontaktperson:
Orientering om revideret ansættelseskontrakt til kirketjener Alrø.
3. Kasserer:
Drøftelsen omkring nye momsregler/Skat udsættes til
regnskabsfører har været på kursus.
4. Kirkeværge Gylling:
intet
5. Kirkeværge Alrø:
Der er fældet træer. Der stubfræses i næste uge.
Inventarliste er ajourført.
6. Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
Se pkt. 4
7. Præstegårdsudvalg:
se pkt. 10
8. Kommunikationsudvalg:
Nyt kirkeblad er på trapperne.
Hjemmesidearbejdet er ikke gået i gang endnu iflg. SL.
9. Medarbejderrepræsentant:
Højtaleranlæg – afv. Tilbagemelding fra konsulent.
Plantning af træer gør at der skal måles ud på ny – ift. kortlægning af
gravsteder.
11/3-19 sikres gravstenene på Gylling Kirkegård. DBS sender
regninger ud på sikring.
Køleskab fra konfirmandstuen flyttes til graverbygningen.
DBS deltager i kursus den 23/5-19 v. Brandsoft
Digitalt kort over Lunden skal laves om. DBS taler med landmåler.
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15. Punkter til næste møde
den 27/3-19
i Alrø Forsamlingshus
Forplejning: BMR

16. Evt.
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10. Stiftsråd:
intet
 Regnskab 2018 - Mødepligt
 Kirkegårdsvedtægter Alrø og Gylling
 Forslag om arrangement: Nye sange i kirken
(inspirationsmateriale fremsendes)
 Forslag om arrangement: Poul Marcus foredrag/salmesang
(inspirationsmateriale fremsendes)
 1. søndag i advent.
Folkekirkens Nødhjælp Landsindsamling 10/3-19 – få tilmeldte.
Aflyses muligvis.
Nyt fra Fritidsskolens repræsentantskabsmøde 28/1-19 v. DH.
Få fremmødte. Fritidsskolen ønsker mere samarbejde.
Adresseliste – tilrettes.
Hjemmesiden – AL’s telefonnummer er forkert.
Kirkens Venner adviseres om Højskoledag 24/3-19 – DHLandsforeninges Årsmøde i maj - EM deltager.
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