Referat af fælles menighedsrådsmøde for Osted og Allerslev den 12. oktober 2017 i Munkehuset
(Side 1 af 3)
Til stede var fra Osted Menighedsråd: Alan Bohn (AB), Hans Høyer (HH), Aino Lybæk (AL), Gitte Jansen (GJ), Børge
L. Larsen (BLL), Marianne Hansen (MH), Gitte Blomberg (GL), graver Janne Hansen (JH) samt repræsentant fra
Osted Valgmenighed Dirch Zibrandtsen (DZ).
Fra Allerslev Menighedsråd: Kurt Bierbum (KB), Hans Jørgen Lych Larsen (HJL), Erik Ravn Pedersen (ERP), Connie B.
Jensen (CBJ), Finn K. Christensen (FKC), Ib Rasmussen (IR), suppleant Henri Weber(HW) samt repræsentant for
Valgmenigheden Arne Knudsen (AK).
Herudover deltog sognepræst Torsten Dam-Jensen (TDJ) – samt Hanne Clemmensen Knörr (HCK), regnskabsfører
for menighedsrådene.
Dagsorden:
1) Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2) Inspirationsseminar, TDJ orienterer.
3) Projekt Skibet og Børne- og ungeudvalget, TDJ Orienterer.
4) MobilePay.
5) Forretningsorden for fællesmøderne.
6) Samarbejdsaftaler, vedtægter for de to menighedsråds samarbejde.
7) Vedtægt for samarbejde om kirkeblad for menighedsrådene i Glim, Rorup, Osted og Allerslev.
8) Fælles præstegårdsudvalg – konstituering.
9) Sogneaftener, er det noget vi skal fortsætte med?
10) Hvad vil menighedsrådene med lokal kirkelig besøgstjeneste. Orientering ved KB
11) Eventuelt.
_______________________________________________________________________________________
1) Velkommen v/Alan Bohn. Dagsordenen blev godkendt.
2) Inspirationsseminar på Bromølle Kro lørdag d. 4/11-2017 for de 2 menighedsråd. Dagens temaer vil være:
Om gudstjenesten har den rigtige form og det rigtige mix mellem prædiken og musik, med oplæg/indlæg v/Henrik
Bundgaard Nielsen (generalsekretær i Kirkefondet).
Og om musikken og sangens indflydelse på gudstjenesten, med oplæg v/Peter Arendt (organist i Haslev kirke).
Der serveres morgenbord og frokost, og efter seminaret er der guidet rundvisning i Holmstrup Kirke. Der er
mulighed for flere tilmeldinger. Tilmeldinger snarest til Torsten.
3) Skibet: Orientering v/TD-J. Begge menighedsråd har tilsluttet sig samarbejdet. Arbejdet ligger mest hos
skolerne, samarbejde mellem skolerne og kirkerne. Kirkerne lægger hus og personale til. Vi ser frem til
samarbejdet og glæder os til den første henvendelse.
Børne- og ungeudvalget har ikke afholdt møde endnu, men der planlægges snart et møde, hvor der bl.a. skal tales
om konfirmandernes undervisning.
4) MobilePay: Enighed om at det skal forsøges indført i forbindelse med kollektindsamlingerne (men spørgsmål
om anonymiteten?). Det er blevet lovliggjort at indsamle via MobilePay. Torsten ønskede at overdrage førelsen af
kollektregnskabet til kassererne, og dette accepterede kassererne Connie og Gitte. Der eksisterer konti til
kollektregnskab, og disse kan bruges til MobilePay.
HW orienterede om, at MobilePay er udbygget til MobilePay MyShop. Det understreges, at der skal sikres, at man
kan styre / differentiere mellem de forskellige formål, der samles ind til ved kollekterne.
Kurt og Alan opfordrede til, at Henri, Gitte, Connie og Hanne laver et oplæg til de to menighedsråd, og det blev
besluttet, at den nye ordning skal indføres pr. det nye kirkeår.
5) Forretningsorden for fællesmøder for de to menighedsråd.
Forretningsordenen, tilrettet på skabelon fra Landsforeningen, er godkendt og underskrevet.
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6) Vedtægter for samarbejde mellem menighedsrådene i Osted og Allerslev.
6. a) Vedtægter omkring fælles kirkesanger.
Der er nedsat et udvalg bestående af Finn og Hans for udarbejdelse af vedtægt for fælles kirkesanger.
6. b) Vedtægt for det fælles aktivitets-og koordineringsudvalg.
Udvalgsformand Torsten er i besiddelse af en allerede udarbejdet vedtægt for aktivitets-og koordineringsudvalget, som han vil tilrette og have klar til behandling og vedtagelse på næste fællesmødet i marts 2018.
6.c.) Der skal udarbejdes en vedtægt, der beskriver fordelingsnøgle for fællesudgifter mellem menighedsrådene.
Revisors krav til vedtægten, specificeret i en oversigt i henhold til vejledningen, vil blive fremsendt af Hanne til de
to menighedsrådsformænd, der vil stå for udarbejdelsen af vedtægten til behandling og vedtagelse på det næste
fællesmøde i marts 2018.
Bemærk, eksempler på vedtægter kan ses på hjemmesiden for Roskilde Stift.
7) Vedtægt for samarbejde omkring kirkebladet.
Torsten og Marianne vil udarbejde en vedtægt for vore fire menighedsråds samarbejde omkring kirkebladet, og
vedtægten vil være klar til behandling og vedtagelse på det næste fællesmøde i marts 2018.
8) Det fælles præstegårdsudvalg.
Hans og Børge er repræsentanter For Osted, og Kurt og Finn er repræsentanter for Allerslev. Fællesmødet blev
suspenderet, og det fælles præstegårdsudvalg gik afsides og konstituerede sig, som følger: Finn blev valgt til
formandsposten, og han indkalder snarest til et møde i præstegårdsudvalget.
Der var nogen usikkerhed om, hvorvidt det fælles præstegårdsudvalg først og fremmest udøver ansvar for
præsteboligen, eller udvalgets beføjelser også er gældende for Stalden og den sydlige længe med graverkontoret,
det spørgsmål ønskes afklaret på det førstkommende udvalgsmøde.
Alan og Kurt vil undersøge forholdene.
9) Sogneaftener, er det noget vi skal fortsætte med?
Spørgsmål fra præsten og de to menighedsrådsformænd til drøftelse bordet rundt.
Der var enighed om, at der bruges meget energi og penge på disse sogneaftener, og succesraten på sogneaftener
er meget forskellig.
Torsten spurgte forsamlingen, om sogneaftener, dvs. aftengudstjeneste med efterfølgende arrangement i
sognehus, skal fortsætte?
Konklusion blev, at: Sogneaftenerne fortsætter med 8 – 10 arrangementer årligt til afholdelse på skift i Osted og
Allerslev kirker, i Stalden og i Munkehuset.
10) Lokal kirkelig besøgstjeneste, hvad vil menighedsrådene med kirkelig besøgstjeneste?
En god debat bordet rundt gav som resultat, at vi mener, det vil være synd, hvis denne gode tradition mistes.
Menighedsrådene ønsker at støtte op om ”Gl. Lejre kommunes Besøgstjeneste” og det vigtige diakonale arbejde.
Vi bakker op på alle måder, det gælder både med økonomisk og moralsk støtte.
Torsten og Kurt orienterede om deres oplevelse af behovet for et snarligt generationsskifte med ny til besøgstjenesten, for Inger Grønbæk kan selvsagt ikke blive ved. Kurt tilbød sig som kontaktperson til besøgstjenesten på
vegne af menighedsrådene.
Der blev talt om at reklamere for besøgstjenesteordningen, f.eks. i kirkebladet, med information om og
efterlysning efter både besøgsvenner og besøgsværter.
Måske vi kan afholde informationsmøde i Munkehuset og i Stalden, lidt i lighed med et vellykket arrangement, vi
har afholdt en eftermiddag i august for gruppen af besøgsvenner på Munkehusets terrasse.
Alle menighedsrådsmedlemmerne er blevet opfordret til at kigge rundt i lokalområderne, for måske kender vi en
person, der vil være rigtig til den vigtige tjans, at være tovholder for en skare frivillige besøgsvenner?
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12) Eventuelt –
• Info fra afholdt møde i aktivitetsudvalget: Der er entreret med nogle meget gode solister og grupper.
Fordelingsnøgle fastholdes mellem Osted og Allerslev. Samarbejdet med valgmenigheden er opsagt.
•

Fælles logo for annoncering og plakater: Der er OK til, at Erik kan indhente tilbud / forslag om arbejdet
med udarbejdelse af logoet. Erik arbejder videre.

•

Connie opfordrer til, at Kandava tages op på ny, og at emnet tages med på fællesmødet til marts 2018.

•

Hvad er status for den nye præstesekretær? Der arbejdes i øjeblikket med et emne.

Næste fælles møde:
På gensyn torsdag d. 15. marts 2018, kl. 18.30 i Stalden. Mødet begynder kl. 19.
Ordstyrer: Alan Bohn
Referent: Hanne Clemmensen Knörr.

