Protokol fra menighedsrådsmøde i Østerlarsker sogn
torsdag d. 21. januar 2016 kl. 19.00.
Dagsorden
1. Godkendelse dagsorden.
Dagsorden Godkendt.
2. Orientering fra formanden.
Vi mangler at få flagstangen op på plads, men det gør vi, når vi kommer lidt
tættere på foråret. Mangler lidt anlægsarbejde omkring soklen. Luis sætter
sten omkring sokkel.
Skrivelse fra Peter Hauge, som søger kontaktpersoner til ortodokse kristne
flygtninge.
3. Foreløbig regnskab for 2015/v. Ulla.
Regnskabet viser foreløbig et lille overskud på ca. 70.000,‐ kr.
4. Revisionsprotokollat vedr. kasseeftersyn i nov. 2015 / v. Ulla.
Gennemgang af revisionsprotokollat.
Anmærkning af manglende registrering ved sygefravær.
Erling kontakter stiftet vedr. vedtægt/samarbejdsaftale mellem Østerlarsker
og Gudhjem sogn.
5. Præsentation oplæg til nye tiltag for besøgende/turister 2016.
Der har været afholdt møde mellem præst, formand og Amanda (tovholder).
Amanda har efterfølgende med vores input udarbejdet et oplæg til nye tiltag
på turistdelen til sommer. Der er positiv opbakning til det nye tiltag.
Obs. ønske om at kapellet også tages med i planen i forhold til fremvisning og
information.
6. Duerne på stokværket – et massivt problem /v. Erling.
En skadedyrsspecialist fra Sjælland har været her d. 19. januar for at se på
duesikring af stokværket. Har afgivet tilbud på duesikring.
Provsten kommer den 27. januar for at besigtige stokværket.
7. Nytænkning af den ”nye Kirkegård”/v. Erling
Vi er enige om at der tænkes i nye baner.

Planen er stadig, at vi skal ud og se på andre kirkegårde. Evt. have en
landskabsarkitekt med i planlægningen. Erling tager kontakt
landskabsarkitekt. På næste MR‐møde bestemmer vi dato for turen.
Obs. budgetlægning.
8. Multihus Østerlars gl. skole, har vi en rolle/ v. Jytte
Moralsk bakker vi op. Marianne Ring deltager i en paneldebat ved åbent hus
arrangement lørdag d. 6. februar.
9. Orientering fra præsten.
Middelalderfortællinger tirsdag d. 23. februar kl. 19. Jytte bager kage.
Det nye dåbsfad kommer til at bestå af to dele. En messingring med en
glasskål oveni. Vi vil få en ekstra skål med. Indvigelse af dåbsfadet
palmesøndag.
AMU‐kursus d. 9., 10. og 11. februar i kirkebogsføring.
Luther og reformationen: Tager på studierejse til Wittenberg d. 8.‐11. marts.
Skærtorsdag ‐ spisning i Østerlars kirke i år.
Andagt på Klippebo. Rene´, Erling og Jytte hjælper til.
Der er nu 11 konfirmander. 10 drenge og en pige.
Ønske: Andre lamper i konfirmandstuen.
10. Orientering fra kontaktpersonen.
Går godt. Karen‐Marie har ferie i uge 4, 3 dage i uge 6 samt i uge 10.
11. Orientering fra kirkeværge.
Gennemgang af protokoller over hvor mange gravsteder der er nedlagt.
12. Orientering fra kasserer.
Intet nyt.
13. Orientering fra graver.
Har været på IT kursus i Østermarie. Godt kursus.
Vanding af lindetræer i 2‐3 år i sommerhalvåret ‐ undersøgt hvordan og pris,
Erling giver besked.
Kirkegårdskonference 10. marts – opfordring til at også et par MR‐
medlemmer deltager.
Karen‐Marie tilbyder at åbne kirken i påsken. Dette tager vi imod.
Turistreklamefilm DVD fra Tyskland
Fagbladet ”Kirkegården” er et meget interessant blad.

14.Orientering fra sekretær.
Har fået installeret homeofficepakke på PC. I den forbindelse oprettet en ny
mailadresse som fremover bedes brugt ved henvendelse til sekretæren:
sekretaeroesterlars@gmail.com
Ikke længere sende til arbejdsmail!
15. Orientering fra organist.
Koret starter igen onsdag den 20 januar. der er mellem 30 ‐ 40 medlemmer,
og der er ca. 30 til korprøve hver uge.
Afholdt 2 store koncerter med fulde huse i december i samarbejde med
Nylars koret (i alt75‐80 sangere) i henholdsvis Aa kirke og Gudhjem kirke. Vi
og de sang en afdeling hver foruden flere fælles numre med og uden orgel.
Stor oplevelse for alle. Efterfølgende nedvarmning på Gudhjem Museum.
Planer: En forårskoncert i april og synge til Gudstjenester i begge kirker i
foråret.
Babysalmesang
Babysalmesang nu i et par måneder. Der har været 7 mødre og babyer forbi.
4 der kommer hver gang. Der kommer 1 ny til februar.
Afholdt familie babygudstjeneste i Gudhjem d. 10. januar, hvor 2 familier
deltog. Glæde og begejstring efter denne gudstjeneste.
kursus
D. 4. marts en inspirations dag i Farum, arrangeret af Sjællands kirkemusik
skole. Ønsker at deltage i denne dag. Dette beviljes.
Indkøb af diverse:
Ønsker at købe 1‐2 bøger vedr. babysalmesang, hvilket beviljes.
Ønsker at købe nogle noder, der er kommet en del ny kirkemusik, som kan
bruges til de nye salmer i Gudstjenesten (præludium og postludium) disse
mangler vi. Pris undersøges.
16.Huskekalender/aktiviteter frem til næste møde.
Middelalderfortællinger tirsdag d. 23. februar kl. 19.
Sogneaften d. 4. februar kl. 19.
17.Indkomne tilbud (lukket punkt)
18.Personale (lukket)

19.Eventuelt.
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