Øsby og Aarø Kirker
Referat december 2018 menighedsråd
Dagsorden

Forplejning: Jørgen og Niels
Referent: Ellen

Dato:5/12

Ordstyrer: Marianne

Tidspunkt: 16.30

Afbud: ingen

Sted: Øsby Kirkevej 23
Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Godkendelse af referat
Dagens sang

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

16.30-16.35

Godkendt
Der er noget i luften

Nyt fra formanden

Jørgen

16.35-16.50

Svar fra PU ang. nyt sognehus. PUs
indstilling er positiv. De vil kontakte
forvaltningen.
Lys på kirke/kirkegård på vej. Niels
undersøger muligheder på midlertidig
opsætning af spots her i dec. Fakler
langs stien til juleaftensgudstjenesten.
Møde ang. regnskabsføring 31.jan.
Årø: Niels kontakter Fleming ang.
hækplantning ved skraldeplads.

Nyt fra præsten
Opsamling/status omkring
Camino – mobil pay/økonomi

Peder

16.50-17.00

Overskud fra bl.a. salg af Camino-bogen
(knap 9000kr.) overdrages til Camino
Haderslev Næs. Pengene foreslås brugt
til forbedring/vedligeholdelse af
skiltningen. Peder orienterer pr. mail.
(Thyra overfører). De berørte menighedsråd opfordres til ligeledes at donere
penge til caminoen. Camino HN har
oprettet mobilepay, som bl.a. fremover
kan bruges ved afregn. af bogkøb.

Anvendelse af konfirmandstue

Møde med Bruno (ark.), Jonas (beboerf.)
og Anne (caminoen). Positiv holdning til
fælles brug af bygningen. Udarbejdelse
af brødtekst til ansøgning af fondsmidler
til istandsættelse.

Dåbsklude

Nævnes ved dåb på linje med dåbslys.

Øsby og Aarø Kirker
Nyt fra div udvalg

17.00-17.10

Ang. præstegård: Listen fra 2014 stort
set fuldført. Vinduer malet, døre ordnet,
forsatsdøre isat.
Konfirmandstue (se Nyt fra præsten)
Laden, arb. bevilliget, men ikke udført.
Aarø kirke: sprøjtning på loftet for
borebiller.
Øsby kirke:
Jørgen tager kontakt til Bruno:
- Ang. de 1,5 mill. til indvendig kalkning.
Hvad omfatter de?
- Ang. maling af tårnurene, som ønskes
på prioriteringslisten.
- Ang. ventilations-systemet. Usikkerhed
omkring, hvordan det skal styres og med
hvilke komponenter.
Nye farveholdninger til hynder og
bænke. Ideer ønskes.

-Byggeudvalg. Ref fra møde

Elsebeth

Aktivitetsudvalg

Marianne

PR

Anette + alle

17.10-17.20

Næsmøde: Forslag ang. kalendersamarbejde med opslag i Ugeavisen blev
positivt modtaget og tages med tilbage
til div. menighedsråd.
Sognekoordinatoren kunne få timer til
PR-opgaver, bl.a. fra Lises pulje. Forslag
til de andre menighedsråd om oprettelse
af fælles bestyrelse for graverteamet.
Anette E. kan bruges yderligere 3 timer
pr. blad (Æ Øsbypost) til løbende at
indsamle, opsætte, være tovholder og
korrekturlæser på kirkekalenderstoffet i
bladet. (Helt konkret: ”Midtersidekalenderen”, ”Det sker i kirkerne …” og
”Kirkekalenderen”. Dvs. 9 timer pr. år.
Videre drøftelse på næste møde.

Nyt fra personale

Lise

17.20-17.30

Klaverbænk er indkøbt.
Lysemose har gennemgået
ansættelsesaftale (ang. timer) vedr.
sognekoordinator. Afleveres til Thyra
inden 15.jan.

Videooptagelse/tlfoptagelse af

Niels

17.30-17.40

Peder orienterer relevante personer om
mulighederne for private optagelser.
Prædiken kan altid rekvireres skriftligt.

Jørgen, Niels og Elsebeth hjælper d.16.
januar.
Niels skriver til de frivillige ang. hjælp til
gudstj. på plejehjemmet d.23.dec.
(kl.12.45)
Blomst til hver beboer fra MR.

Samarbejde næsaktiviteter ½
årligt til avisen.
Timer tildeles koordinator

begravelse eller bisættelse ?

Øsby og Aarø Kirker
Skal Øsby og Aarø kirker

Niels

17.40-17.50

tilmeldes vejkirkerne i

Ingen tilmelding på nuværende
tidspunkt. Evt. senere.

Danmark?
Lukket punkt

Intet

Evt

Anette køber buket til Alice (afgående
kirkesanger) i Halk.
Gæstebog i Aarø kirke bruges flittigt.
Kreditkort. Thyra foreslår eksisterende
konto taget i brug, og der gives fuldmagt
til sognekoordinatoren.
Drøftelse af gaver til frivillige.
Julehjælp er iværksat. Anette (Tina), Lise
køber ind. (Kvickly donerer 200kr. ekstra
til hver gave). Peder afleverer.

Kommende møder:
Kommende møder i 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

