Referat af menighedsrådsmøde
holdt onsdag 06-04-2016 kl. 19.30
på Øsby Kirkevej 7

ØSBY-AARØ
MENIGHEDSRÅD

Referent: Anette Eilers Fraværende: Ingen

DAGSORDEN
1.
2.

Godkendelse af referat
fra sidste møde.
Nyt fra
personalegruppen.

BESLUTNINGER
Godkendt ved sidste møde.
Fra personalegruppen ved Anette Eilers:
 Mikaela har forskellige kursusønsker. Ét af kurserne bliver bevilget, efter eget
ønske. Kurset ”korlederstemmen” er ret dyrt, men måske skal betalingen ikke
falde på én gang, da det har forskellige moduler. Mikaela skal undersøge
hvordan betalingen falder for dette kursus, hvis det er det hun ønsker at
deltage i. Alt efter kursusraternes forfald, bliver det afgjort ved næste MRmøde, om hun kan deltage i dette kursus, ellers må hun vælge et af de andre.


Lise ønsker forskellige hjælpemidler til brug ved demenssalmesang på
plejehjemmet. Hun bliver bevilget 1000,00 kr. til dette formål.



Kirkegårdspersonalet er nu fuldtallige, og i løbet af uge 15, vil al
forårsbeplantning på kirkegårdene være afsluttet.



Præsterne ved Øsby-Aarø og Halk-Grarup kirker har rost personalet for den
smukke pyntning af kirkerne til påskens handlinger. Tak for roserne.



Personalet har afholdt personalemøde d. 31. marts, her i Øsby. Her refererede
de forskellige om de lærerige kurser de havde deltaget i, i løbet af vinteren.
Monica og Jytte har været på kursus i ”Etik, samarbejde og arbejdsmiljø” og
”Beskæring af kirkegårdens træer/buske”. Lise har været på kursus i
”Salmesang for demente”, dette vil hun kunne bruge på plejehjemmet i Øsby.
Personalet ønsker igen i år at deltage i ”Stafet for livet”, for folkekirken, det
koster 100 kr pr. deltager. MR bevilger deltagerkontingent for dette.



Ved mødet kom det frem at Vilstrup kirkes personale gerne vil deltage i møder
og arrangementer, sammen med Øsby-Aarø og Halk-Grarups personale, dette
giver god mening, da Halk-Grarups præst og organist er ”delvist” de samme
personer. Organisten ”deles” med Hoptrup, Mikaela har også vikararbejde i
Vilstrup. Graveren i Vilstrup har spurgt om hjælp med arbejdet på kirkegården,
pga. sygdom. Flemming Madsen er positiv, alle MR-formænd og graverne skal
holde møde om dette til nærmere drøftelse.



Der afholdes ”Næs-fest” d. 17. juni, kl. 18.00, for alle personaler, og
menighedsrødder ved Øsby-Aarø, Halk-Grarup-Vilstrup og Hoptrup kirker. Det
er i år Øsby-Aarøs MR der står for arrangementet, som bliver afholdt i Halk
præstegårdslade/have.



Kirkesynsprotokollen er underskrevet, i den forbindelse er kimeanlægget igen
funktionelt, lugearm til automatisk åbning af ene luge i tårn, repareres næste
gang ringanlægget efterses.

Peder orienterer:


16 maj er der fælles friluftsgudstjeneste på Aarø, vil MR være med til frivilligt
arbejde: Bænke osv. skal sættes op. Dette arbejde bliver nok om formiddagen,
ligeså med oprydning bagefter. Der forventes ca. 500 gæster. Provstiet betaler

udgifterne vedr. gudstjenesten, der ér kl. 10.30, færgen sejler gratis til
gudstjenestens begyndelse. Der er madboder, fyret må bruges til lysning,
børnekor under ledelse af Thomas Berg-Juul. Hvis det regner må det store telt
benyttes.


3.

4.

5.

Opsamling omkring start
af projekt.
Lån af kirke
Håndværkere
arkitekt
Opsamling af
regnskabsmøde
Opsamling af kirkesyn.
Økonomimøde med
provstiet d. 26. maj, kl.
10.00. Provstikontoret.
Deltagere: Marian, Thyra
som kasserer, og Karsten.

Torsdag d. 14 april, kl. 15.30, er der besøgsordningsmøde her i Sognehuset.
Beboerforeningen inviterer, alle er velkomne. Der mangler frivillige
besøgsordningsvenner på Næsset.
Karsten orienterer:
Vil MR have møde med arkitekten om projektet? Skal der stilles spørgsmål til noget?
Maleren er bestemt af Nationalmuseet.
MR ønsker ikke nærmere orientering, projektet er godt og fyldestgørende belyst i
beskrivelsen.
Karsten samler op omkring regnskabet, for de der ikke var med sidste gang.
 Det er lavet og afleveret korrekt.
 Thyra har sendt regnskabet ud til alle i MR. Der er fyldestgørende forklaring
med til det.
Karsten orienterer:
MR og afgåede provst mente/mener ikke der er nok økonomiske midler til almindelig
drift/vedligehold, derfor mødet med provstiet om økonomi. Pengene slår ikke til. 5%
midler skal kun bruges til f.eks. præsteskifte, ikke til andre ting som drift og reparationer.
Nogle af MR´s store økonomiske poster:





Præstegården er fredet, derfor dyrere. Fredet konfirmandstue, stor ikke fredet
præstegårdslade der mangler vedligehold.
Stor kirke at opvarme, og 2 kirker at vedligeholde. Der er sparet på kalkningen
af Øsby Kirke, hvilket ikke er optimalt.
Snart er det nødvendig med indvendig kalkning/pudsning af Øsby kirke, og
reparation af epitafier, osv.
Ekstra udgifter til rengøring af Aarø kirke pga. turister, og udgifter til transport
over til Aarø for personalet.

MR håber at belysningen af alle disse problemer kan afstedkomme en forbedret
økonomi fremover.
6.

Regulering af
kirkegården.
(kirkegårdsplan)

7.

E.V.T.

Karsten gennemgår kirkegårdsplanen.
 Der skal indsendes en tegning af denne og en beskrivelse af de aftalte
ændringer, til Stiftet.

MR og graver er enige om ændringerne.
Jens Andersen orienterer om lamperne til alléen, mellem hvert andet træ. Pris.
42.800,00 plus moms, for 9 lamper.
Vilstrup samarbejdet er i støbeskeen. Formænd og gravere skal mødes om det
fremtidige samarbejde.
Peder fortæller om 14. august, kl. 14.00, genåbningsgudstjeneste af kirken efter
varmeprojektet. Beskrivelse af dagens begivenheder står i ”Æ Øsby post”. Her vil være
foredrag om Øsby Kirkes klokke, der fylder 225 år i år ved klokke-ekspert Erik Kure,
beskrivelse af projektet og kirkekaffe.
Julekirken Aarø fylder 110 år i år. Carsten Bach Nielsen udgiver en bog om bl.a.
Julekirken. Peder synes det kunne være en god idé at Carsten Bach Nielsen kunne
komme og fortælle ved Sogneaften på Aarø, næste år.
MR er stemt for dette, og der er penge sat af til foredragsholdere i 2017.

