ØSBY-AARØ
MENIGHEDSRÅD

Referat af menighedsrådsmøde
holdt onsdag 03.02.2016 kl. 19.30
på Øsby Kirkevej 7
Referent: Anette S. og Marian - Fraværende: Peder –
Offentlig deltagelse: Steen Christensen

DAGSORDEN
1.
2.

3.
4.

5.

Godkendelse af referat
fra sidste møde
Nyt fra personalegruppen

Nodestativer til organist
og kirkesanger
Samarbejde mellem
kirkerne på Næsset

a) opsamling af køreplan
for projektet i kirken (det
vi har fået godkendelse
af)
b) Restaurering af
prædikestol og epitafier
m.m.

BESLUTNINGER
Referat godkendt
Der er ønsker om kursus fra flere i personalegruppen.
Organist får ja til at deltage i gospel kursus, i billigst mulig udgave.
To grave medhjælper deltager i et AMU kursus vedr. etik i kirken og kirkegårde .
Kirkesanger deltager i et specialkursus.
Graverassistent der er under uddannelse til kordegn, mangler på nuværende tidspunkt
tre kurser. Det første omhandler "forvaltningsskik". Økonomien skal deles blandt de
sogne der deltager i projektet. De øvrige to kurser er AMU kurser og skal også deles
blandt sognene.
Der har gennem de seneste 18 måneder været en kvinde i praktik hos graverne. Når
der er kommet en afklaring på hendes situation ville hun gerne tilbage i et evt.
Fleksjob. Menighedsrådet ser positivt på muligheden for dette.
Ledende graver og kordegn ønsker at indkøbe nye møbler til kontoret. Bl.a. hævesænke borde og nye stole. MR har sagt ja, da det er meget tiltrængt.
Træerne er blevet stynet rundt om kirken.
Sognehuset bliver malet indvendig i løbet af februar af personalet.
E-boks benyttes nu når der udsendes regninger, i det omfang det er muligt.
Ledende graver og kordegn deltager i Stiftdag d. 6-2. De er blevet bedt om at fortælle
om nyt samarbejde mellem de fire kirkegårde Halk/Grarup, Øsby/Aarø
Korsanger og organist ønsker at indkøbe nodestativer med lys. Der er sagt ja fra MR
Nye tanker er i spil for afvikling af gudstjenester i fremtiden på Næsset. Et tættere
samarbejde mellem præsterne og øvrige personale. Det kunne f.eks. betyde at
præsterne og øvrige personale har mere end en gudstjeneste pr. søndag. Det ville
også betyde at der sjældent ville være ukendte præster vi møder i kirken, men en
Næs præst.
MR er positiv indstillet på at være med til at udvikle, og fremtidssikre dette.
MR vil gerne være med til at udvikle en god service for sognebørnene.
Jordvarme projektet har været en succes. Varmeforbruget er mere end halveret i
Forhold til tidligere. Øsby præstegård har været et forsøg, og fremadrettet vil man
fra stiftet opfordre andre MR til at installere jordvarme anlæg i præstegårdene.
Projekt Øsby kirke.
Starter d. 2. maj 2016 forventes afsluttet 10. juni 2016. Kirken vil i denne periode være
lukket og de kirkelige handlinger vil finde sted i Grarup kirke.
Lokale håndværkere er bestilt. De briefes af arkitekten på projektet.
Udover det nuværende projekt, har formand modtaget et brev fra nationalmuseet.
Der er et akut behov for at prædikestolen bliver renoveret.
Alterbillede skal renoveres.
2 stk epitafium skal renoveres.
Der er ikke taget stilling til indvending kalkning af kirken.
Ansøgning af ekstra midler er en nødvendighed for at vi kan få renoveret og vedligeholdt
disse opgaver.

Lukket møde
6.

Kirkegårdsplan med
belysning af de vigtige
veje.

7.

Efterårets plan for
koncerter m.m.

8.

Evt.

Økonomien er meget presset i Øsby/Aarø sogn og der ønskes at vi ansøger om
at sognets ligningsbeløb bliver forhøjet. Karsten sender brev til Provstiudvalget med
oplysninger om økonomien.
Kirkegårdsudvalget har i dag holdt et møde, der er akut mangel på urnegravsteder.
Udvalget skal ligeledes tage stilling til hvor der i fremtiden kan tilbydes pladebegravelser
på kirkegården i Øsby.
Kirkegårdens fremtid skal ligeledes diskuteres. Der må på sigt ikke bruges ligningsmidler
til driften af kirkegården. Da mange i dag nedlægger gravsteder og ønsker at blive
begravet med plade i plænen, at blive begravet i de ukendtes vil der bliver langt færre
penge til drift.
Der oplyses at konsulenter på området siger at kirkegårde reduceres med 30-50%,det vil
svare til fremtidens behov på kirkegårdsområdet.
Udvalgte arbejder videre med et forslag til fremtidens kirkegårde i Øsby og på
Årø.
Aarø: 30.6. 2016 - Udendørsgudstjeneste
Juli
Koncert
Øsby: Efterår Foredrag med Henning Wehner
Der arbejdes også på et evt. kendt navn til koncert.
Mikaela ønskede en Gospel workshop – Opfordres af MR til at undersøge om et fælles
arrangement med sognene på Næsset.
Der blev diskuteret om løst og fast.

