Møde 3 med repræsentanter for Rindum og Ringkøbing menighedsråd om
Kirkebladet den 15. marts 2018.

Til stede:
Rindum:
Alex Wejse og Marianne Olesen
Ringkøbing:
Svend Aage Hoppe, Jørgen Moeslund og Lars Hansson

Der var sendt mail til de kirkelige foreninger vedr. evt. betaling for foreningsmeddelelser. Der var
tilbagemelding fra IM og spejderne.
Spejderne har tilkendegivet, at de ikke har økonomisk mulighed for at betale for
foreningsmeddelelser.
IM har skrevet således:
”Kære menighedsråd!
IM vil helst have bladet omdelt til alle i byen og har tilbudt at medvirke til gratis distribution. Vi vil
også være kede af ikke at få vores program med i kirkebladet, for vi opfatter os som en del af
kirkens arbejde. Om vi kan give tilskud til bladet, må vi have diskuteret i bestyrelsen. Der skal nok
komme et konkret kr.-og-øre-forslag fra menighedsrådene. I givet fald: Hvem skal betale hvor
meget? Og efter hvilken fordelingsnøgle? Antal medlemmer, antal arrangementer? Eller skal alle
kirkelige foreninger hæfte ligeligt og solidarisk? Jeg vil snarest tage sagen op med Samfundsrådet
og kassereren. Men tak for henvendelsen. Der må kunne findes en løsning dette er jo ikke
overenskomsforhandlinger:-).
Venligst,
Svend Erik Petersen
Indre Mission i Ringkøbing”

Y´s Men´s Club har skrevet således:
”Vedr. støtte til KIRKEBLADET.
Da Ringkøbing Y´s Men´s Club ikke “annoncerer” program i KIRKEBLADET, finder vi det ikke
aktuel at støtte det med rede penge for at opretholde foreningsmeddelelser.
Men vi ser naturligvis meget gerne, at vi fremover har en annoncering af kirkelige aktiviteter på en
eller anden måde.

Anderledes ser det ud mht. finansieringen af indlægget om de kirkelige fællesarrangementer, hvor
Y`s Men´s klubben er med. Her ser vi med positive øjne på at betale vores del af udgifterne. Vi
tager det på et bestyrelsesmøde / præsidiemøde i klubben d. 11. april.
Eventuelt kunne Y´s Men´s Genbrug sponsorstøtte nævnte indlæg. Også det kan vi tage stilling til
d. 11/4, hvis de andre kirkelige organisationer kunne acceptere den model.
Med venlig hilsen
Axel Moe, vicepræsident
Svend Aage Hoppe, præsident”

På den baggrund var der enighed om til de to menighedsråd at indstille følgende (plan B):
Fortsat at lave kirkeblad, spare udbringning, lægge bladet frem i kirkerne, kirke- og
sognehuse, biblioteket mv. – reducere sidetallet til 12 samt kun at trykke 1500 pr. gang.
1500 stk. 4 gange om året med 12 sider forventes at koste i alt. 41.000,- kr. om året til deling
mellem de to menighedsråd.
F.s.v. angår anvendelsen af de 12 sider drøftedes to modeller, der begge forelægges de to
menighedsråd, nemlig en model, hvor der stadig bliver plads til foreningsmeddelelserne
(sandsynligvis i sammentrængt form), og det øvrige indhold reduceret i nødvendigt omfang.
Alternativt en model, hvor der ikke bliver plads til foreningsmeddelelserne.
Det foreslås, at menighedsrådene bemyndiger udvalget til at drøfte videre, hvilken af disse to
modeller, der skal anvendes, idet der er behov for også at få en drøftelse med
redaktionsudvalget om dette.
I sidste ende bør det være redaktionsudvalget, der forholder sig til, hvordan de fremtidige sidetal
udfyldes bedst muligt, når menighedsrådene har lagt rammerne.
Bliver økonomien bedre – f.eks. ved støtte eller eventuel betaling - kan bladet senere udvides til 16
sider.

Der inviteres til drøftelse mellem Alex (Rindum) og Lars (Ringkøbing) og redaktionsudvalget den
5. april 2018 kl. 16,00.
Alex inviterer Annette, Jørgen og Mogens.
Jørgen Moeslund inviterer Lone.
Lars rykker Ole Lange, Grundtvigs Forum for svar på vores tidligere henvendelse med oplysning
om, at en spalte kan forventes at koste ca. 1635,-kr. om året.
Alex orienterer IM og Mogens om nuværende status for drøftelserne.

F.s.v. angår bekendtgørelse af ændringerne bør disse bekendtgøres i det kommende kirkeblad
(nr. 3), som således udkommer normalt. Bekendtgørelsen bør ske ved en fælles
orientering/artikel fra de to formænd. Dette betyder, at en besparelse på kirkebladet kun får halv
virkning i 2018, idet blad 1 er betalt i 2017, numrene 2 og 3 bliver med fuld betaling i år, og
besparelsen træder så i kraft for numrene 4 og 1, der begge betales i 2018.

F.s.v. angår det årlige indstik, der skal komme i blad 4, foreslås, at de to menighedsråd følger
svaret for Y´s Men´s Club, således at Y´s Men´s Genbrug yder sponsorstøtte til indstikket,
såfremt de andre kirkelige organisationer kan acceptere denne model.

Ringkøbing, den 16. marts 2018
Lars Hansson

