Menighedsmøde d. 30. april 2017
Sang: Vor Gud han er så fast en borg.
Velkomst ved Lars Hansson.

Pkt. 1: Beretning om aktiviteter i 2016 v/ formand Lars Hansson.
Beretning til menighedsmøde den 30. april 2017:
Kirkehuset har selvfølgelig fyldt. Indviet 27. november 2016 – en god begivenhed - og nu taget i
brug. Regnskabet for byggeriet aflægges på menighedsrådsmødet i juni.
Vi er glade for faciliteterne, som er meget bedre end på Torvet 12B. Nu skal vi forstå at udnytte de
gode rammer bedst muligt.
Poulsgårdsvej 7: istandsættelse i forbindelse med, at Merete Ørskov ophørte som sognepræst i
Ringkøbing Sogn. Nu heldigvis afsluttet, da vi jo har fået den nye præst.
Fællesdrift af de to kirkegårde: Rindum og Ringkøbing kører fint.
Vi er begyndt at sælge kordegnetimer til hhv. Hover, Torsted og Ølstrup Sogne pr. 1. maj 2016 og
Tim, Stadil og Vedersø pr. 1. jan. 2017 – begge med 2 timer pr. uge.
19. april 2016 blev der afholdt inspirationsdag mhp at få inspiration til aktiviteterne i det nye
kirkehus. Det kommer Sv. Aage Hoppe formentlig mere ind på.
Menighedsrådsvalg: i november 2016 var der valg til menighedsrådet. Der var opstillet 2 lister –
Kirkelisten og Sognelisten. Det nye menighedsråd konstituerede sig sidst i november 2016 med
undertegnede som formand, Poul Agergaard som næstformand, Karina Lodberg som kontaktperson,
Inge Møller Madsen som kasserer og Poul Agergaard som kirkeværge. Derudover blev de
forskellige udvalg bemandet. Her er Hans Ole Jessen valgt som formand for kirke – og
kirkegårdsudvalget og for Kirkehus- og præstegårdsudvalget.
Sv. Aage Hoppe er valgt som formand for aktivitetsudvalget.
I januar 2017 fik vi svar på klagen fra Bevar Ringkøbing Bymidte om embedsførelsen m.m.
Kirkeministeriet gav ikke klagerne medhold.
Ny præst: opslag i slutningen af 2016. Hele processen om ansættelse i januar og endelig meddelelse
i februar. Hvor Jørgen Paakjær Moeslund enstemmigt blev indstillet af menighedsrådet. Jørgen er
nu indsat pr. 1. april. Det gav anledning til to gode begivenheder – ordination i Ribe Domkirke og
indsættelsen her i Ringkøbing Kirke
Vi har desuden fået ansat en kirketjener mere – med henblik på især kirkehuset, nemlig Hanne
Raabjerg.
Så nu er rammerne for dette års arbejde lagt. Og disse rammer skal nu fyldes ud. Både med de
mange gode aktiviteter, der er i gang, men vi skulle også gerne kunne udnytte de bedre rammer, vi

nu har fået – både fysisk, men også med ny kirketjener, ligesom der også er arbejde nok til de
øvrige ansatte og præsterne – både de ”gamle” og Jørgen.
Vi skal huske det store arbejde, der allerede gøres i sognet og omkring kirken. Det være sig
menighedsplejens arbejde, møder på tværs, kirkespil, koncerter, minikonfirmander, RAMS (
menighedsrådenes skoletjeneste Ribe Stift) ( Hoppe og nu Mette Stengaard Jensen), Luthers nøgle
på Nr. Vosborg og meget mere.
Vi må selvfølgelig heller ikke glemme det, Lone Hvejsel plejer at kalde brødarbejdet, nemlig det
grundlæggende arbejde ved kirken og kirkegården. En af forudsætningerne får de mange aktiviteter
er, at det daglige arbejde er på plads.
Alt i alt kan det alt sammen kun lade sig gøre, fordi vi har nogle engagerede og dygtige
medarbejdere og præster og en stor række af frivillige.
Jeg vil gerne sige alle jer tusind tak for jeres store indsats.
Til sidst vil jeg sige mine kolleger i menighedsrådet tak for godt og spændende samarbejde.

Med udgangspunkt i menighedsrådsløftet og med en betoning af vigtigheden for vores kirke at have
et menighedsfællesskab gennemgik Svend Aage Hoppe det forløbne års aktiviteter.
Desuden indgik i indlægget en række ideer til aktiviteter, både nuværende og nye, som efter
vurdering i aktivitetsudvalget og i menighedsrådet kunne komme på tale – afstemt
efter eksisterende ressourcer.
Endelig en opfordring til at melde sig som frivillige “ildsjæle” og blive igangsættende for en
aktivitet eller klubvirksomhed i kirkehuset.

Kommentarer fra menigheden:
Morten Lynggaard: DR gudstjenesten. Kan vi ikke få DR ud til vores fantastiske kirke.
Ebbe Fuglsang: Det har vi prøvet, og der er lang ventetid. Men prøv da igen.

Pkt. 2 og pkt. 4
Regnskab 2016 og budget 2017 blev fremlagt af Inge Møller Madsen.
Regnskab 2016:

1 Fælles indtægter i alt
Øvrig drift i alt
Kirkebygning og
2 kirkehus
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift
Administration og
6 fællesudgifter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster
Resultat af drift

Regnskab
2016
Budget 2016
4.148.448,69
4.025.000
-4.225.000
-3.860.063,65
-702.246,79
-557,614
36.000
37.000
-175.021,11
-279.800
-563.225,68
-314.814,00
-1.256.458,35 -1.344.446,00
109.457,31
41.000
-1.006.668,54 -1.016.900,00
-359.247,12
-368.546,00
-904.496,95
-1.148.100
2.121.602,01
2.265.600
-2.590.949,57
-2.839.100
-435.149,39
-574.600
14.000
-18.671,17
7.660,96
46.000
-2.088,00
0
-24.244,13
-32.000
-810.616,05
21.288,00
-328.846,36
-503.057,69
-167.574,34
288.385,04

-929.080,00
0
-473.300
-455.780,00
-259.760,00
-50.000

Budget 2017:

1 Fælles indtægter i alt
Øvrig drift i alt
2 Kirkebygning og kirkehus
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster
Resultat af drift

Budget 2017
3.950.000,00
-4.014.992,00
-519.704,00
60.000
-228.200,00
-351.504,00
-1.364.746,00
41.000,00
-1.017.200,00
-388.546,00
-1.159.967,00
2.175.533,00
-2.768.900,00
-566.600,00
2.500,00
34.500,00
0,00
-32.000,00
-727.845,00
75.000,00
-428.600,00
-374.245,00
-245.230,00
-64.992,00

Pkt. 3.
Lars Hansson. vedr. visioner og målsætninger for Ringkøbing kirke.
Kommentarer fra menigheden:
Grete Mølskov: Forslag om temadage ca. 2 gange årligt, med udspil fra menighedsrådet.
Studiekredse i løbet af efteråret.
Marlene Pilkjær Schultz: Jeg ønsker mig temaaftner om hvad vil vi med kirken. Man kunne komme
og få et stykke brød og en snak. Gudstjenesteudvalg ja tak, Facebook: Ja tak. Det er en god ide.
Kirkebladet må ikke forsvinde.

Evt:
Menighedsplejen blev repræsenteret af Meta Storgård Kristensen.
Meta Storgård Kristensen er den nye formand for menighedsplejen, og hun fortalte om
menighedsplejen bl.a:
Menighedsplejen blev startet i 2001 af bl.a. Birgit Beiter for Rindum og Ringkøbing Sogne.
Menighedsplejen bliver støttet af begge menighedsråd og af Y´s-men.
Menighedsplejen består af besøgstjenesten, aflastningstjenesten og ”Møder på tværs af kulturer”.
I besøgstjenesten, hvor borgere har mulighed for at få besøg ca. 1 time om ugen, er der ca. 70
personer, der får besøg hver uge, herunder bl.a. handicaphjemmene.
Der mangles besøgsvenner. Man er meget velkommen til at melde sig.
I aflastningstjenesten har ægtefæller til bl.a. alvorligt syge og demente mulighed for at få aflastning
2-3 timer i ugen.
I ”Møder på tværs af kulturer” mødes mellem 20 og 90 personer til hvert arrangement. Det er en
stor succes. Op til 7 forskellige nationer mødes hver gang.
Næste møde finder sted lørdag d. 20. maj, hvor der er udflugt til Bundsbæk Mølle og
jernalderlandsby. Man mødes ved spejdergården kl. 10.00 og kører i bus og private biler. Der er
hjemkomst senest kl. 16.00.
Ud over ovennævnte tilbyder menighedsplejen også lektiehjælp, specielt til invandrere.
Menighedsplejen vil også samarbejde med ældresagen, ved at støtte dem i opstarten af en
demenscafé.

Generelle kommentarer fra menigheden:
Ebbe Fuglsang: Der er mindre og mindre plads der bruges på kirkegården. Bør man ikke overveje at
gravstederne samles lidt fremover.

Hans-Ole Jessen svarede: Det er et aktuelt spørgsmål. Kirkegårdsleder Bjarne Nielsen arbejder
allerede på det og har gjort det i løbet af de sidste 3 år. En 2030-plan er under udarbejdelse.
Lone: På stiftsplan arbejdes der med udvikling af kirkegårde. Der tænkes i de baner.
Jørgen Moeslund: Jeg har været her en måned og er kommet godt i gang. Vi har som familie fået en
god modtagelse. Nu vil jeg prøve at blive god til de opgaver jeg har. Det er mit fokus.
Forskelle: Måden vi holder gudstjeneste på, og at det er ok og supplement til hinanden. Hjælp til
nadveruddeling ønskes. Meld jer til Jørgen. Minikonfirmandforløbet bliver afholdt i uge 22. Her vil
vi også gerne have frivillig-hjælp.
Lone: Det er dejligt at have fået en ung kollega, der tager fra.
Ideer til kirkehusarrangementer: Nørkleklub startes op sammen med Ellen Agergaard. I det
kommende kirkeblad står der at der er indledende møde d. 13. juni, hvor vi undersøger basis.
Hermed en opfordring til interesserede.
Der er en præstekjole der er blevet stjålet. Det er opdaget d. 10. marts. Den er stjålet fra kapellet.
kommentar til Svend Aage. 2+2 giver altid mere end 4 i kirkelig sammenhæng.
Ebbe Fuglsang: Vedr. det nye kirkehus. Ankepunkterne er afvist. Har de mennesker der har klaget,
sagt noget?
Lars Hansson: Det vil jeg ikke kommentere.

Formand Lars Hansson sluttede mødet med at sige tak til de fremmødte.

