Menighedsmøde i Drejø sogn
26. april 2019

Dagsorden :

1. Regnskab for 2018 og budget for 2019.
Formanden bød velkommen. Regnskab og budget gennemgået. Orientering om
økonomien bag kirkestien på Drejø kirkegård. (kan læses på kirkens hjemmeside)

2. Beretning om menighedsrådets arbejde.
Formanden orienterede om rådets arbejde siden sidste menighedsmøde 20. april 2018.
Det har været et hektisk år: Tamira rejste, Jette Arp vikar. Præsteansøgning,
stillingsbeskrivelse, forberedelser, møder, nyt stillingsopslag, nye møder. Præstegården
bliver menighedshus, ingen bopælspligt for præsten, der vil få en 30% stilling. Stuer og
køkken er blevet malet og møbleret. Provstiet har betalt for hele istandsættelsen. Der har
været en ny konstituering, ny formand, 10 rådsmøder, sogneudflugt, inspirationstur for
rådet og ansatte, Lucia og adventsmøde. Lisbet R Torp konstitueret som ny præst. Indsat i
Skarø kirke d.14. april.

3. Orientering om rådets planlagte virksomhed i 2019.
I Skarø kirke er en klokkestabel til den gamle klokke under konstruktion, cykelstativ bliver
sat op. Trapperummet renoveres i 2020.
I Drejø kirke bliver der lavet en sti fra lågen til kirkedøren. Kirkegårdslågen males. Stendiget
rettes op. Kirkegårdsgenopretning er i gang. Pletkalkning af kirken, almindelig vedligehold.
Cykelstativer ved kirke og præstegård. Kirkedør males. Der skal findes en løsning på
problemet med dyrene, der ødelægger stendigerne, og laver ravage på kirkegården.

4. Beretning fra gravminderegistreringsgruppen.
Orientering om planerne for genopretningen på Drejø kirkegård. Provsten har givet grønt
lys til, at vi kan gå i gang med projektet. Vore ønsker er blevet opfyldt, således at alle de
udgåede gravsten får en nøje udvalgt placering på kirkegården. Der følger ingen penge
med projektet, vi skal selv afholde alle udgifter. Da sikring af sten er et lovmæssigt krav,
men meget bekosteligt, lægges flere af stenene ned. Arbejdet kommer til at foregå i flere
etaper. Gravermedhjælperen vil blive indkaldt som hjælper for graveren på Drejø. Der vil
ligge en mappe i våbenhuset med fotos og den registrering af alle gravminderne, som Drejø
Lokal Arkiv har lavet, og som besøgende er velkommen til at tage med ud på kirkegården.

5. Ris og ros fra de fremmødte.
Der var ros bordet rundt fra de fremmødte:
Tak fra Lisbet for velkomsten: ’Når I arrangerer noget, er det altid smukt gennemført.
Hvis der er nogen fra Skarø, der har lyst til at gå i kirke, er man meget velkommen i
præstegården i ventetiden.’
’Tak fordi I alle er så søde, jeg kan godt li’ at gå i kirke, og jeg er glad for at komme her i
præstegården’
’Smukke lokaler her i præstegården’ ’I har fantastisk styr på alt det store arbejde’
’Kirken er altid fint pyntet’ ’Stor ros til formanden og dine medlemmer, jeg bakker dig op’
Et spørgsmål om hvordan det foregår, når der skal findes arbejdskraft, til det der skal laves
ved kirken? Svar fra formanden: Tilbud indhentes altid indenøs, så vidt det er muligt.
men en stor arbejdsopgave som f.eks. kirkestien løses med et firma udefra. Mindre
opgaver udføres ved lokal arbejdskraft: Simon kontaktes, Jonas kontaktes, Johannes har
givet tilbud på stendiget på lige fod med anden tilbudsgiver.
Diskussion på baggrund af spørgsmålet om, hvad der kan gøres ved de udgåede gravsten,
der for mange år siden er blevet lagt ned i stranden som kystsikring.

6. Eventuelt.
Forslag til Lisbet om en aften med sange og salmer, sammen med hende og Ebbe.

Tak for et godt møde til de 15 fremmødte samt rådsmedlemmerne.

