RY MENIGHEDSRÅD
8680 RY

Menighedsrådsmøde
torsdag den 11. januar 2018
klokken 18.30

Dagsorden

Referat

Fraværende

Peder Skov

8. Godkendelse af dagsorden

godkendt

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

ingen

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

Der er udsendt invitation til fælles
udviklingsdag for menighedsrådsmedlemmer
og personale i Stilling Sognegård den 21.
marts 2018 kl. 9.00 til 15.30. Niels Sparre fra
Mindbiz i Skanderborg vil guide os igennem
dagen.
2.ingenting
3.ingenting
4.sognehusvært på kursus 2 uger 5 og 9
5.ingenting
6. a Syn den 23.3. kl 9 med bygningskyndig
b litteraturaftener og tema for 2019
overvejes
f.Nyt arkitektfirma startet

a.
b.
c.
d.
e.
7.

f.
Andre

Stående udvalg
Aktivitets- og kommunikationsudvalg
Økonomiudvalg
Personaleudvalg
Gudstjenesteudvalg
Orgeludvalg

11. Behandling af Revisionsprotokollat fra
Revisionsfirmaet BDO.
Fremsendt d. 21.12.2017 vedr.
beholdningseftersyn d. 21.09.2017.

udsættes til næste møde

12. Projektskabelon
Vedlagt en skabelon med stikord til, hvad
projekter skal/kan indeholde. Formanden foreslår
at skabelonen fremover anvendes ved nye
projekter.

godkendt

13. Påskegudstjenesterne
Med henblik på at skabe øget interesse for
påskegudstjenesterne og også at inddrage og
delagtiggøre menigheden i dem foreslår
Gudstjenesteudvalget, at Menighedsrådet tager
stilling til medsendte forslag om et
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sammenhængende forløb hen over de 5
påskedage.
Forslaget går ud på, at der i den helt traditionelle
gudstjeneste bl.a. arbejdes med at sætte fokus på
dagenes temaer og på skiftende sanser henover
ugen – fx smagssansen, synssansen, hørelsen.
Derudover indeholder forslaget et ønske om at
tale om muligheden på flere af påskedagene at
lave mindre arrangementer før eller efter de
respektive gudstjenester. Fx spisning med
medbragt mad skærtorsdag - Vandretur
påskemorgen – møde op med en sten til en
stenmosaik til et sted på kirkegården - medbragte
bønner til langfredag etc. etc.
Punktet indledes ved oplæg af præsterne.
Se vedhæftede bilag: Oplæg til samtale i
gudstjenesteudvalget om påsken gudstjenester.
14. Folkekirkens nødhjælp.

godkendt, at Ry sogn deltager i indsamling for
Folkekirkens nødhjælp

15. Eventuelt

Møde 12.april flyttes til 5. april
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