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Dagsorden

Referat

Fraværende

Mette Obel med afbud

76. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

77. Meddelelser
1. Provstiet
2. Stiftet
3. Kirkeministeriet

1: Landemodegudstjeneste 2017 er i Aarhus
Domkirke lørdag den 26. august kl. 10.00.
Nærmere oplysninger følger senere.

78. Meddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene
7. Andre

1: Lægmandsgudstjeneste i sommerferien den
23. juli.
2. ingenting
3. Redegjorde for kordegnenes landskursus
4. Der har været afholdt medarbejdersamtaler.
Førstehjælpskursus i den 11.og 12.oktober.
2 medarb. deltager i temadag om grøn kirke 9.
juni.
5. ingenting
6. -Kulturaften 15. sept. Kl. 19.30 – trio i kirken
-Lille delegation på Facebook kursus
-Den 18.sept.kl. 20 film i kirken ”Lida”
etisk debat om menneskelige emner.
-Formidling af Ry kirke
Skrivelse om tanker og input udleveret på
Mødet.
Genoptages på MHR møde den 17. august
kl. 17 med kort oplæg.

79. Årsbudget 2018
Der foreligger forslag til driftsbudget for 2018.
Økonomiudvalget holdt møde den 1. juni 2017, og
indstilling herfra om budget 2018 vil foreligge ved
mødet.
Budgetforslaget vil blive udleveret ved mødet.

Budget-bidrag afleveret den 08-06-2017 08:50
blev fremlagt og godkendt

80. Orientering fra det indledende
budgetsamråd i Skanderborg Provsti.
Kopi af kompendiet fra samrådet udleveres på
mødet.

Orientering ved formanden

81. Højskolen fylder 125 år.
Ry Højskole har i år 125 års jubilæum.
Lokalhistorisk har kirken et særligt bånd til

Det godkendes, at der ydes gave fra Ry kirke
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højskolen og menighedsrådet bidrager med en
gave til fejringen. Vi skal endelig beslutte hvad
det skal være.
Der arrangeres en ”marathonhøjskolesangdag” i
højskolens foredragssal lørdag den 9. september
kl. 9-21 samt en festgudstjeneste i Ry kirke
søndag den 10. september kl. 10.
Dorthe og ”festudvalget” fremlægger flere
detaljer for, hvordan arrangementet skal
afvikles.
82. Forsøg i Folkekirken.
Mandag, den 15. maj 2017 blev loven om forsøg
i folkekirken vedtaget – en lovgivning der gerne
skulle give menighedsrådene mulighed for
individuelt at påtage sig de opgaver, de helst vil
– altså være ”Menighedsråd på jeres måde”.

Til efterretning
Der ønskes ikke deltagelse i forsøg.

Lovgivningen giver mulighed for at iværksætte
forsøg indenfor forskellige 8 ramme-områder.
Vi skal beslutte om vi ønsker at deltage i et eller
flere af områderne 4 til 8. De 3 første områder
har passeret ”deadline”. Se min mail af 21. maj.
Se mere på Forsøg i folkekirken.dk, hvor de
forskellige forsøg er beskrevet nærmere.
Fristerne for de øvrige rammer (4 til 8) ligger
noget senere i år.
83. Menighedsrådsvalg i fremtiden.
Udvalgets betænkning er sendt til høring og
fristen for høringssvar er den 1. oktober.
Det forslås at valgudvalget gennemgår forslaget
på august mødet?

Forslaget godkendt og
genoptages derfor på august mødet.

Hele betænkningen kan læses på:
http://www.km.dk/fileadmin/share/billeder/Beta
enkninger/276223_Betaenkning_1567Menighedsraadsvalg_i_fremtiden.pdf
84. Regulativ for flagning ved Ry kirke.
Regulativet er fra 1998. Er der noget i det, der
skal justeres?

Regulativ godkendt

85. Fjelsteds Have: Priser for udlejning af

Udsættes til næste møde
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steler med navneplade.
Menighedsrådet har i 2016 besluttet at købe 6
steler, som kan lejes af gravstedsejere i stedet
for, at de pårørende selv indkøber gravsten.
Stelerne står i dag som små kunstværker på en
afgrænset del af Fjeldsteds Have.
Menighedsrådet skal beslutte prisen for
udlejning af stelerne. Oplysninger om priser
uddeles på mødet.
86. Brug af DAP. Tilbagemelding fra
deltagerne i kurset i Provstiet.

Genoptages på senere møde

87. Vi har studietur med menighedsrådsmedlemmer og personale den 24. september.

Forslag godkendt.

Studietursudvalget foreslår, at vi ikke holder
gudstjeneste i Ry kirke den dag og tager tidligt
af sted på turen?
Som erstatning foreslås en aftengudstjeneste den
21. september?
88. ”Hvad oplever du i gudstjenesten”
Dorthe og Jesper introducerer, hvad vi i
Gudstjenesteudvalget mener med overskriften
og uddeler materiale til lidt hjemmearbejde.

Bidrag med hensyn til oplevelser og erfaringer
sendes til udvalget senest 28. august.

Anne-Dorte har udarbejdet referat fra vort sidste
møde i udvalget og arkiveret det på DAP’en.
Dette referat kan med fordel læses som
introduktion til dette punkt.
Vi har planlagt møder i kirken med ovenstående
tema den 31.08 og 03.10 kl. 17-19.
89. Evaluering på det første halve års arbejde
i det nye menighedsråd.
Vi kan hver især fortælle lidt om vore indtryk og
oplevelser med at være med i menighedsrådet.
Nogle af os er nye andre er ”mindre” nye.
Hvordan har samspillet været og hvilke ønsker
har vi til det næste halve år.

Evaluering fandt sted.
Der blev generelt givet udtryk for positive
oplevelser ved arbejdet.
For nye medlemmer har der naturligt nok været
tale om et større tidsforbrug for at sætte sig ind i
diverse forhold / arbejdsopgaver

90. Eventuelt

Der har været afholdt møde i sognehusudvalget
vedr. udlejning. Genoptages på senere møde.
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