RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
torsdag den 14. juni 2018
klokken 18.30

Dagsorden

Referat

Fraværende

Ingen

58. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

59. Meddelelser
1. Formanden
2. Kirkeværgen
3. Medarbejderrepræsentanten
4. Kontaktpersonen
5. Præsterne
6. Udvalgene:

1a: Kassereren og formanden har underskrevet
databehandleraftaler med vore leverandører af
data.
1b: 18. juni 2018 er sidste frist for ansøgninger
til provstiets forkyndelsespulje.
1c: Vore ønsker om yderligere anlægsmidler i
2019 til opsparing til nyt orgel i Ry kirke er
godkendt af provstiet.
1d: Menighedsrådet ansøger provstiudvalget
om at få overført det overskydende
ligningsbeløb til anlæg i 2017, kr. 48.544,50 til
opsparing til det igangværende orgelprojekt i
Ry Kirke.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

7.

Stående udvalg
Aktivitets- og kommunikationsudvalg
Økonomiudvalg
Personaleudvalg
Gudstjenesteudvalg
h. Orgeludvalg
Andre: Herunder diakoni

60. Budget 2019 – Drift
Der foreligger forslag til driftsbudget for 2019.
Økonomiudvalget holdt møde den 6. juni 2018,
hvor forslaget blev behandlet.

7. tiltag er under udarbejdelse. Der planlægges
afholdt inspirationsmøder og erfa møder
Budget-bidrag for 2019 afleveret d. 12-06-2018
blev fremlagt og godkendt.

Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget til
behandling og godkendelse i menighedsrådet.
Budgetforslaget vil blive lagt i mappen ”bilag”
under menighedsråd på Google Chrome.

61. Menighedsrådet skal tage stilling til,
hvilke typer ”små” arrangementer vi skal
afholde for menighedsrådsmedlemmer og
medarbejdere.
Forslaget blev fremsat på opfølgningsdagen den
22. maj.
Vi skal beslutte hvilke udvalg der skal arbejde
videre med forslaget.

Oversendes til personaleudvalg

62. Tilføjelse til Årshjul

Oversendes til personaleudvalg at arrangere et
møde
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Gudstjenesteudvalget foreslår at menighedsrådet
afholder (og angiver i årsplanen) et årligt
fællesmøde for alle medarbejdere ved Ry kirke,
hvor temaet og opgaver for det kommende år
fremlægges.
Vi kan f.eks. mødes en sen eftermiddag/tidlig
aften. Selve mødet tænkes at vare et par timer
hvorefter vi kan spise et måltid mad sammen.
63. Nye parklamper ved indgangen til kirken.
Stående udvalg har fået tilbud på 3 lamper til
udskiftning med eksisterende ved indgangen til
kirken og ønsker menighedsrådets godkendelse
af lampernes udseende og antal.

Godkendt

64. Rundvisning på kirkegården.
Gry vil gerne vise hele menighedsrådet den
smukke kirkegård.
Der er foreslået torsdag den 16. august kl. 17.00
forud for menighedsrådsmødet.
Forslaget blev fremsat på opfølgningsdagen den
22. maj

Godkendt at kirkegårdslederen foretager
rundvisning

65. Hvad skal være den røde tråd/fælles tema
i det vi foretager os i menighedsrådet?
Hvilke aktiviteter og tiltag matcher dette?
Vi har arbejdet med emnet i
gudstjenesteudvalget, og vi foreslår, at vi
arbejder videre i MR under det overordnede
tema og formål:
➢ kendskab til kirke og kristendom
Det kan favne litteraturkreds, kristendom og
modernitet, temagudstjenester (f.eks. høst),
Påske og andre højtider, foredrag,
fællessalmesang, diakoni o.m.a.

Emnet drøftet og 9o oversendes til
gudstjenesteudvalget
Evt. tema i MHR mødet 11. oktober kl 17
og 8. november kl 17.

Vi har diskuteret formidlingen af denne røde
tråd - alle aktører skal være bekendt med, at det
er vores grundlag for alle aktiviteter; ikke som
en begrænsning, men som en invitation til at
tænke med og tydeliggøre, at kirken er her med
et bestemt ærinde.
Konkrete/kommende arrangementer:
Lægmandsgudstjeneste, høstgudstjeneste,
aftengudstjeneste, børnegudstjenester,
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kristendom og natur som tema i højmessen og
evt. hos sangnetværk (årstidstema).
Vi skal huske, at det handler om et “vi” ved Ry
kirke - vi skal arbejde på at inddrage, informere
mv. medarbejdere, frivillige m.fl., overalt hvor
det er relevant.
66. Input og forslag til Menighedsrådet om
øvrige drøftelser, der kan matche den røde
tråd
Gudstjenesteudvalget foreslår menighedsrådet,
at vi tager “De 9 læsninger” op til drøftelse og
ny-formulering. F.eks. kunne vi supplere de
bibelske læsninger med læsninger fra moderne
litteratur, så frelserhistorien og naturtemaet
aktualiseres. (arbejdsform evt. inspireret af
metoden i "Den fremtidsgodkendte Folkekirke")

Oversendes til gudstjenesteudvalget.
De 9 læsninger varetages i 2018 fortsat af MHR
samt sangnetværket.
MHR kunne ønske en proces hvor bogen
Forpligtet på hinanden bliver drøftet. MHR tager
initiativ.

Endvidere foreslår gt-udvalget, at der arbejdes
videre på et samarbejde med byen (folkeskole,
bibliotek, højskole) ud fra bogen “Forpligtet på
hinanden”.
Et “kirkerumstema” (a la vores drøftelser om
gudstjenesten) kan også tænkes ind som en
måde at klæde hinanden på til at arbejde med
den røde tråd.
67. Eventuelt

Studietur den 23.9. - derfor aftengudstjeneste
torsdag den 20.9. kl 19.

Lukkede punkter: Flytning af urne og Pressekontakt
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