Protokol for MR-møde d. 28. november 2019
1. Dagsorden godkendes:
Godkendt.
2. Orientering fra formanden:
Der er lavet aftaler med organisterne Lene Lorentzen og
Anita Barlien til af løsning for Thorbjørn. Vi er dækket ind
på gudstjenester, kor og plejehjem og syng sammen
eftermiddag første halvår 2020. Der trækkes på andre
vikarer i forhold til begravelser og bisættelser. Thorbjørn
har fået sin arbejdsbeskrivelse og kontrakt opdateret.
Flagstangen på præstegården er på vej op, måske allerede
i næste uge. Kastanjetræet skulle gerne blive fældet snart.
Søren, Karsten og jeg har været på Karlshøj, som måske
nogen har set, vi har et oplæg til en snak omkring
vejforbindelse og parkeringsplads. Alle medarbejdere og
MR medlemmer med interesse for projektet vil i nær
fremtid få en invitation til at se planerne.
Vores fælles arrangement i Scala Gudhjem med Laugesen
og Larrain var en succes. Mange positive
tilbagemeldinger.
3. Julekoncert med koret den 12 dec. i kirken. Efterfølgende
traktement i præstegården for kor og menighed. Meghan
vil gerne byde ind.
Beslutning: Søren står for det praktiske omkring
traktementet og får fat i frivillige til at afvikle
arrangementet.

4. Kirkekaffe til menigheden ved sidste søndag i måneden
fungerer ikke godt nok. Hvad gør vi?
Beslutning: Vi spørger Nikki om hun vil tage sig af det. Så
der er en fast person der tager ansvar for opgaven.
5. Julemarkedet i Østerlars Multihus er lige gennemført.
God oplevelse! Vores stand var velbesøgt.
Beslutning: Det er godt at vi er der og er synlige. Det
vedtages at der til næste år skal medtages billede af hele
menighedsrådet.
6. Meghan har et interessant forslag til en gudstjeneste,
hvor temaet er over Leonard Cohens tekster.
Beslutning: Der er enighed om det er en spændende ide.
Meghan forhører sig om muligheden for et arrangement
medio marts 2020.
7. Liturgisk debat materiale. Meghan orienterer.
Beslutning: Meghan foreslår en nadveraften, hvor en snak
omkring ritualet og hvorfor det ser ud som det gør.
8. Personalepolitikdag i januar. Jeg arbejder hårdt på
oplægsholder til vores afholdelse af personalepolitikdag i
januar. Det er ikke så lige til. Jeg har muligvis noget at
byde ind med, når vi ses torsdag.
Beslutning: Vi skal alle gennemlæse og kommenterer på
de overordnede forslag til en personalepolitik. Så vi er

klar til at kunne tage en givende snak omkring den
endelige udformning af denne. Til mødet d. 11/1-2020.
9. Gudstjenester i julemåneden ved Meghan.
Beslutning.
10.
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Orientering fra præst:
Meghan: Fremhæver den motiverende effekt som
positiviteten i Østerlars sogn, har på hende. Hvordan
kan det bruges som en drivende kraft fremadrettet?
Tv2 Bornholm kommer og filmer til et program om
jul i præstegården.
Orientering fra medarbejderrepræsentant:
Har intet at melde.
Orientering fra kontaktperson:
Der afholdes kursus for nye gravemedhjælpere i
2020. Søren sørger for tilmelding i tide.
Muligheden for en ekstra turistmedarbejder i
højsæsonen 2020. Vi vender tilbage til dette på et
senere tidspunkt.
Orientering fra kasserer:
Har intet at melde.
Orientering fra kirkeværge
Træet over koret er fjernet. Vi har fået tilsagn om at
fælde et træ, vi afventer udførsel af opgaven.
Orientering fra graver
Der er udsendt breve til gravstedsejere omkring
nedlæggelser. Lisbeth har sidste arbejdsdag, men har
indvilget i at afløse Karen Marie henover vinteren.

16.
17.

18.

Der afholdes et gravermøde, med henblik på en
ensretning af prispolitikken omkring de tjenester der
tilbydes i provstiet. Det vil ikke medføre nogen
ændringer i måden Østerlars håndterer dette
fremover.
Orientering fra sekretær:
Intet at melde.
Huskekalender:
Erling sørger for diverse til nytåret.
Meghan får fat i de rette frivillig koordinatorer, til de
arrangementer der er.
Evt:
Intet at melde.
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