Referat af fællesmøde for Osted og Allerslev menighedsråd
torsdag den 2. marts kl. 19.00 i Stalden ved Osted Præstegård
Til stede: Alan Bohn, Gitte Jansen, Aino Lybæk, Marianne Kirstine Hansen, Børge
Lundskov Larsen, Hans Høyer.
Kurt Bierbum, Hans Jørgen Lych Larsen, Connie B. Jensen, Ib
Rasmussen, Finn Krog Christensen, Erik Ravn Pedersen.
Jannie Hansen, Torsten Dam-Jensen.
1) Valg af mødeleder og referent
Mødeleder er Alan Bohn.
Som referent valgtes Torsten Dam-Jensen.
2) Hjemmesiden. Præsentation ved den nye webmaster
Niels Rasmussen gennemgik kort hjemmesidens historik og præsenterede
det nyeste oplæg. Efter div. forslag til rettelser var der bred enighed om
hjemmesidens kvaliteter.
3) Kirkebladet/lokalavisen/andre PR-tiltag
Efter forudgående forhandlinger med samarbejdspartnere og drøftelser i
Menighedsrådene besluttede det, at kirkebladet for fremtiden skal
udkomme fire gange årligt. Vi fortsætter som hidtil med a la carteannoncering i Lejre Lokalavis.
Evt. andre former for annoncering (faste spalter) tages op på efterårets
Strategi- og vissionsmøde.
4) Opsigelse af samarbejdet om højskoleaftener på Osted Fri- og Efterskole
Allerslev menighedsråd tilslutter sig Osted menighedsråds opsigelsen af
Samarbejdet omkring højskoleaftener med Osted valgmenighed og
Roskilde Højskoleforening.
5) Orientering om og drøftelse af Osted Valgmenigheds brug af Osted og Allerslev
kirker
Der er afsendt anmodning til biskoppen om afholdelse af et møde med
deltagelse af repræsentanter for begge menighedsråd og valgmenigheden
for at afklare den eksisterende uenighed om valgmenighedens betaling for
leje af kirkerne. Vi afventer svar fra biskoppen.
AB kontakter provsten med henblik på at få sat punktet på
Førstkommende provstiudvalgsmøde.

6) Orientering om Gl. Lejre kommunes besøgstjeneste
Evt. udpegelse af ny leder til at overtage ledelsen heraf
Der er fortsat opslutning fra menighedsrådene til
dette vigtige diakonale arbejde. TD-J kontakter Solveig
Hitz fra Lejre kommune, og der sættes efter samråd med
den hidtidige leder en annonce i Lejre Lokalavis.
7) Hjælpere til Skærtorsdagsarrangement i Stalden
Alan, Aino, Gitte, Marianne og om nødvendigt Agda
meldte sig. Ingen fra Allerslev menighedsråd.
8) Orientering om større projekter i sognene
AB orienterede om evt. ombygning af præstegårdens
sydlænge til forbedring af graverfaciliteter. Tegninger
og budgetudkast afventer.
FKC/KB orienterede om renovering af kirkegårdsgange og
energibesparende foranstaltninger (lys og opvarmning).
9) Forslag om strategi- og vissionsseminar
Jf. pkt. 3 var der stor opbakning til TD-Js forslag om et
strategi- og vissionsseminar, hvor vi får drøftet de mere
overordnede idéer omkring menighedsrådsarbejdet og
vor lokale kirkens fremtid.
Forskellige forslag til seminarets rammer var på bane:
En lørdag. en weekend, to lørdage.
Til det videre arbejde nedsattes et udvalg, bestående af
HJLL, MH og TD-J.
9a)

Samarbejdsaftaler mellem menighedsrådene
AB arbejder videre med sagen til fremlæggelse og
Godkendelse i rådene.

10) Eventuelt, herunder fastsættelse af næste fællesmøde.
Næste fællesmøde afholdes torsdag den 8. marts 2018
kl. 19.00 i Munkehuset. Vært er Allerslev menighedsråd.

Torsten Dam-Jensen (ref.).

