Øsby og Aarø Kirker
Referat september 2018 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Ellen og Anette
Referent: Ellen

Dato: 5/9
Tidspunkt: I forlængelse af møde med arkitekt
ca. kl 17.30-20.00

Ordstyrer: Peder
Afbud: Ingen (Thyra)

Sted: Kirkevej 7
Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

Godkendelse af referat
Dagens sang

Alle

Referat godkendt
Det lysner over agres felt

Godkendelse af regnskab

Thyra

Udgår

Nyt fra formanden
-Næssamarbejdet møderef.

Jørgen

Budgetsamrådsmøde: 2020 er måske
året for et nyt menighedshus, med
opstart i 2019. MR må starte
arbejde/tanker ang. tegn. mm.
Præstegårdsladen er på budgettet
næste år.
Der skal spares penge generelt på
kirkegårdene. Øsby-Aarø er nået
langt i den henseende.
Der arbejdes med ide om fælles
regnskabsførere i sammenhængende
sogne.
Næsmøde: Møde ang. fremtidigt
samarbejde på næsset, bl.a. med
organister og kirkesangere.
Forslag om 2 rep. fra hvert MR med
til møde med kirkegårdspersonalet.

Nyt fra præsten:
Synnejysk gudstjenesten 9/12
Tilbyde betalt deltagelse i
Hyrup efterfølgende for
dagens kirkegængere ?

Peder

Sdr.jysk forening har fået lov at
afholde Synnejysk Gudstjeneste i
Øsby kirke d.9.dec.
Præst Egon Lausen.
Gudstj. er åben for alle –

Øsby og Aarø Kirker
med efterfølgende sammenkomst i
Hyrup forsamlingshus.
Alle kan deltage i Hyrup mod
betaling. (75kr. for medl.
125kr. for ikke-medlemmer)
Aktiv og fin opbakning og
medejerskab til Landsbygudstjeneste
i Kvistrup. Ca. 80 deltagere.
Interesserede meldte sig ang. en
lignende gudstjeneste i Aarøsund.
Positiv oplevelse med
lørdagsbarnedåb.
Nyt fra div udvalg

Aktivitetsudv.

Marianne

-Se referat fra bygge
udvalgsmøde

Der udskiftes enkelte hynder

-Plan for udskiftning af hynder
til kirkebænke
Byggeudv.

Elsebeth
Marian

- Hvordan mon det går i

Under/mini-

”under-udvalgene”

udvalg

Nyt fra personale

Lise

-Personalehåndbogen

PR ønskes for foredrag med
højskoleforstander Mads RykindEriksen d.19.9.
Sogneudflugt d.26.maj 2019

Elsebeth

Affaldsplads ved Aarø kirke ryddet.
Mogens Anker kigger på
kloakforhold.
Præstegården/laden: Foto af garageport sendes til provstiudv., ny
trempel i laden og mure kalket.
Afventning af samlet renovering af
1.sal. Udvendig maling af vinduer og
døre er færdiggjort.
Møde med Bruno ang. konfirmandstuen.
Nyt sognehus: Jørgen, Peder,
Marianne
Politik for bill. i det offentlige rum:
Niels, Marian, Peder
Gudstjenester: Hvilken form,
afvikl/tilrettelæggelse
(ingen navne)
Kirkegårdsplaner: Niels, Marian
Ingen ændr. i personalehåndbog
Lise starter børnekonfirmander 25.9.
Vuggestuer, sang på plejehjem.
Michaela og Lise var meget glad for
kursus i Løgumkloster.

Øsby og Aarø Kirker
Anette S. skal lave stillingsbeskrivelse for sognekoordinator.
Planlægge menighedsmøde til

alle

11/10

Forslag om ”bobler” med
diskussionsoplæg på bordene.
Susanne Paulsen kunne spørges ang.
tilberedning af mad, kontakt til
hjælpere mm.
Tilmelding 5.10.
(Udvalgsarbejdet fortsætter)

Lukket punkt

Intet

Evt

Intet

Kommende møder:
Kommende møder i 2018: 3/10-7/11-5/12
2019: 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 1/5, 5/6

Underskrift fra menighedsråd
Jørgen Christiansen
Elsebeth Gunderlund Dall
Anette Sønnichsen
Marian Jepsen
Niels Vestergaard
Marianne Bjerg Karstoft
Peder Kristiansen

