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1. Beretning om aktiviteter i 2017:
Formand Lars Hanssons beretning:
Året 2017 var året, hvor vi rigtig har taget det nye kirkehus i brug. Vi er glade for de faciliteter, vi nu har
fået.
Rammerne har vi fået, og de har nu skullet fyldes ud. Og jeg synes, at rammerne – bygningen – virkelig
bliver fyldt ud efter sit formål – selvfølgelig både til kontor og almindelig mødevirksomhed, men i høj grad
også til mange kirkelige aktiviteter og arrangementer, konfirmandundervisning, minikonfirmander, til
arrangementer i de kirkelige foreninger, til kirkekaffe, kunstudstillinger og meget mere. Og der har heldigvis
været mange mennesker til de forskellige arrangementer. Det er dejligt at opleve, at der er liv og aktivitet i
bygningen.
Vores kasserer – Hans-Ole Jessen – vil senere fortælle lidt mere detaljeret om økonomien, men jeg kan
foreløbig sige, at 2017 hængte fint sammen, men det gør det ikke for 2018. Menighedsrådet har brugt
megen tid på at diskutere økonomien for 2018. Den er absolut ikke problemløs. Den har også givet
anledning til et par møder med repræsentanter for provstiudvalget, og vi har lovning på et nyt møde med
formanden for provstiudvalget i juni med henblik på at diskutere vores situation.
Det er indtægtssiden, der giver os store vanskeligheder. De midler, vi har til rådighed, kommer i alt
væsentlighed fra ligningen, kirkegården og retten til at bruge et vist beløb af, hvad vi kalder ”de frie midler”
– trække på vores opsparede kapital.
Alt i alt betyder det, at vores rådighedsbeløb for 2018 er ca. 440.000,- kr. mindre end i 2017. Hovedårsagen
er reduktion i den kirkelige ligning. Dette betyder, at vi skal spare.
Det betyder bl.a., at vi kun kan afholde musikarrangementer, hvor udgifterne står mål med indtægterne
eller arrangementer, hvor andre tager den økonomiske risiko. Det sidste prøver vi til november, når
Mariehaven fra Varde laver en julekoncert.
Derudover udgår honorar til formand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson i år, og erstattes af en noget
mindre skattefri godtgørelse til ”kontor” og telefon.
Der bliver desværre ingen sogneudflugt i 2018 ligesom der vil blive skåret i udgifter til foredrag m.m.
Resten af besparelserne findes efter salamimetoden.
Og derudover spares der væsentligt på kirkebladet.
Denne besparelse skal jeg her omtale nærmere.
Da kirkebladet udgives i fællesskab mellem menighedsrådene i Rindum og Ringkøbing, har det været meget
vigtigt, at eventuelle ændringer sker i enighed og fælles forståelse.
På den baggrund har de to menighedsråd med virkning fra kirkeblad 4/2018 (sept., november, oktober)
besluttet, at kirkebladet ikke længere uddeles til de enkelte husstande i sognene, men trykkes i 1500
eksemplarer og lægges i kirkerne (våbenhusene), kirkehusene, på biblioteket og evt. andre relevante
steder.
Kirkebladet vil også gå fra 16 sider til 12 sider. Bladet fortsætter indholdsmæssigt uændret, men dog
indskrænket inden for de 12 sider.
Uagtet disse ændringer vil de to menighedsråd fortsat bestræbe sig på at servicere borgerne i de to sogne
med information – ikke kun ved kirkebladet, men vi vil også forsøge at styrke vores hjemmeside og

facebookaktiviteter – vi bliver alle nødt til at være bevidste om at bruge disse digitale hjælpemidler
betydeligt mere.
Vi beklager meget, at vi er kommet i en situation, hvor disse ændringer har været nødvendige. Vi håber på
jeres forståelse.
Sidste år besluttede menighedsrådet at igangsætte ombygning af kølerum og mandskabsfaciliter ved
kapellet. Budgettet var 350.000,-kr. dette budget holdt til den gode side.
Vi er kommet i gang med kirkegårdsvandringer. Jeg deltog selv i den første. Det var en god oplevelse.
Som bekendt konstituerer et menighedsråd sig kun for et år af gangen. I november 2017 skete der derfor
nykonstituering. Hans-Ole Jessen blev kasserer (i stedet for Inge Møller Madsen) og Inge Møller Madsen
blev kontaktperson (i stedet for Karina Lodberg). Ændringerne var forårsaget af, at Karina Lodberg havde
meddelt, at hun var forhindret i at varetage hvervet som menighedsrådsmedlem i en periode, der slutter
her i april. Arne Nørgaard har været suppleant. Til næste møde i menighedsrådet har Ole Bøndergaard
meddelt, at han vil være forhindret i en periode på et år på grund af arbejde. I påkommende fald er Arne
Nørgaard suppleant.
Overenskomstforhandlingerne er desværre endnu ikke afsluttet. Vi håber naturligvis på, at det ender med
et forlig inden for længe. Hvis det bliver konflikt, vil det påføre samfundet en næsten uoverskuelig række af
problemer. Det vil også gå ud over en række aktiviteter i Ringkøbing Sogn.
Der er et sæt af konfliktregler, bl.a. om konfliktramt arbejde. Under hensyntagen til disse regler vil vi
bestræbe os på at reducere problemernes omfang.
Til sidst skal jeg takke for det store arbejde, der gøres mange steder i sognet og omkring kirken. Det være
sig menighedsplejens arbejde, møder på tværs, kirkespil, koncerter, minikonfirmander, RAMS,
(menighedsrådenes skoletjeneste Ribe Stift) og meget mere.
En stor tak til alle jer, der gør et frivilligt arbejde i og omkring sognet og kirken. Det bliver virkelig
påskønnet.
Også en stor tak til jer, der udfører det grundlæggende arbejde ved kirken og kirkegården. En af
forudsætningerne for de mange aktiviteter er, at det daglige arbejde er på plads.
Det kan kun lade sig gøre, fordi vi har nogle engagerede og dygtige medarbejdere og præster – en meget
stor tak til jer - og endnu en gang en stor tak til den store række af frivillige.
Tusind tak for jeres store indsats.
Til sidst vil jeg sige en stor tak til mine kolleger i menighedsrådet for et godt og konstruktivt samarbejde.

2. Orientering om økonomien i 2017:
Hans-Ole Jessen gjorde rede for økonomien ud fra bilaget.
Skåret i ligningen i hele stiftet, således også her i Ringkøbing sogn.
Ligningen er nu 21 mill. kr.
Gælden reduceres hen over tid.
3. Plan for indeværende år
Aktivitetsudvalget v. Sv. Aage Hoppe:
Sv. Aage Hoppe redegjorde for nogle af de arrangementer som har fundet sted siden sidste
menighedsmøde, samt kommende arrangementer:
- Kirkegårdsvandring, 70 deltagere. Tilsvarende 7.10.2018
- Udflugt til Ribe
- Filosofisk salon – var et nyt tiltag. Udvalget har valgt at forsætte med sådanne arrangementer
dog med et andet navn, nemlig samtalesalon. Der planlægges nogle gange til efteråret 2018
- Sogneeftermiddag, april, maj og juni. Evalueres efter tre gange
- Kunst i Kirkehuset. Lokale vestjyske kunstnere udstiller. Menighedsrådet har desuden givet
grønt lys til at søge fondsmidler til indkøb af kunst.
- Kirkelige fællesarrangementer. Indstik med programmet finansieres muligvis med en betalt
reklame for Ys-mens genbrug.

Der kom følgende kommentarer til ovenstående orientering:
Anne-Mette Mikkelsen: Sogneeftermiddagen var en god oplevelse.
Dog en undren over at der ikke sluttes med Fadervor, søndagens tekst el.l. da det jo foregår i
kirkeligt regi.
Mette Stengaard Andersen: Tak for kommentaren. Den vil vi tage med i videre planlægning af
kommende sogneeftermiddage.
Charlotte Søborg: Ønsker at præsten bruger messehagel ved nadveren under gudstjenesten.
Jørgen Moeslund: Vi har to messehagler, som nu typisk bliver brugt ved højtider. Jørgen Moeslund
og Lone Hvejsel vil tage ønsket med i videre planlægning.
Præsterne orienterede:
Lone Hvejsel:
Litteraturkredsen har eksisteret i 10 år.
Bibelmeditation foregår i kirken med fordybelse i en bibeltekst.
Nørkleklubben, ca. én gang pr måned. Omkring 12 deltagere.
Jørgen Moeslund:
Det første år som ansat her har personligt for mig været et godt år.
De kirkelige handlinger er selvfølgelige. Men ud over disse har der været andre tiltag:
Vi i kirken vil gerne gøre mere ved familiearbejdet. Det er indtil nu blevet til 2 familiegudstjenester.
Mette Stengaard Andersen er fortæller ved disse gudstjenester med dukker. Flere frivillige hjælper
til ved disse gudstjenester
Det er planen at afholde en familiegudstjeneste igen i efteråret uden der er nogen kirkelig højtid
tilknyttet.
Desuden har der været arrangementer for dagplejerbørn, vuggestuer og børnehaver: Små synger
sammen, og to andre arrangementer ved jul og påske.
Der har været minikonf. Over to gange hen over året. De to gange har været koncentreret over
eftermiddage i én uge.
Konfirmander. Jørgen har forsøgt med en konfirmandgudstjeneste hvor konfirmanderne har
medvirket ved bl.a. kirkebøn, læsninger m.m.
Vi forsøger at markere os i bybilledet, bl.a. med aftenkirke ved Open by Night.
Vi har afholdt arrangementet ”Kirke og kaffe”, som er en gudstjeneste for plejehjemmenes beboere
og derefter kaffebord, med kage, hygge, sang og oplæsning.
Arrangementerne hænger sammen fordi vi har mange frivillige som engagerer sig.
Hanne Raabjerg koordinerer det at få de frivillige til de forskellige opgaver. Hvis man som frivillig
har behov for at ændre i planen, eller ønsker noget andet end aftalt kan Hanne Raabjerg kontaktes.
Menighedsplejen for Rindum og Ringkøbing kirker v. Vera Proustgaard:
- Besøgstjenesten: 85 modtager besøg om ugen, i form af besøg, lektiehjælp og hjælp til
handicappede.
- Aflastningstjenesten: Der tilbydes op til tre timer pr uge til aflastning for pårørende til syge
personer.
- Møder på Tværs af kulturer: Hver anden måned mødes man til hygge og fællesspisning med
aktiviteter, 60-70 deltagere.
Her i 2018 kunne ti familier sendes afsted på lejrtur ved Rude Strand.
Menighedsplejen siger tak for donation fra Vokal Vest og Menighedsrådene.
Vera opfordrede til at man melder sig som besøgsven.
Klaus Jensen orienterede:

-

Klaus gjorde en tilføjelse til Jørgens omtale af familiegudstjeneste og minikonf: Kira (Jørgens
kone) er til stor hjælp ved de forskellige børne- og familiearrangementer.
- Det er under planlægning at Klaus og Hanne tager ud på plejehjemmet med Salmesang for
demensramte.
- Barokorglet: Klaus viste billeder af det arbejde som er lavet til orglet.
Klaus regner med at hente nogle af delene til orglet hjem snart, så der kan komme skred i
færdiggørelsen af opsætning af orglet.
-

Hans-Ole Jessen orienterede om at vejrhanen er færdigrestaureret. Forberedelser til- og
opsætning af den sker hen over sommeren 2018.

4. Budget 2018:
Hans-Ole Jessen gjorde redefor budgettet ud fra bilaget.
Bemærkninger:
Tove Christensen gav udtryk for at det er ærgerligt at kirkebladet ikke skal husstandsomdeles fra
september. Hun tror ikke man selv får det hentet der, hvor det kan fås. Skal programmet være med
i kirkebladet for Indre Mission? Kan man ikke spørge spejderne og andre foreninger om de kan
hjælpe med at finansiere bladet?
Kan vi ikke selv dele kirkebladet ud med frivillige kræfter?
Lars Hansson: De forskellige foreninger er blevet spurgt, men har takket nej. Håber indstikket kan
finansieres udefra. Der er ingen bud fra nogen der er interesseret i at hjælpe med at dele ud.
Det er ikke med glæde udbringningen ikke sker. Men de fleste har mulighed for at hente det på
bibliotek, i kirken osv. Desuden kan man finde program på hjemmesiden. Men der er selvfølgelig
nogen, vi ikke når via it, men vi håber på forståelse.
Mads Mikkelsen: Vi vil gerne bringe ud, hvis andre også kan hjælpe til med det
Lars Hansson: Så må vi snakke med Rindum, og se hvad der kan lade sig gøre.
Skulle vi få adgang til penge, må vi se om vi kan udvide igen, fra 12 sider til de 16 sider vi har nu.
Sv. Aage Hoppe: Kirkebladet kunne jo også finansieres på anden måde, ved at bruge bagsiden til
reklamer. Men det har man ikke kunnet blive enig om.
Bjarne L. Christensen: Må vi det? – altså sætte reklamer på bagsiden
Lars: Hansson Det tror jeg ikke der er noget i vejen for.
Jørgen Moeslund: Stenene har været vendt – mange muligheder har været overvejet. Vi har valgt
en fredelig løsning.
Iver Poulsen: Klosters kirkeblad er finansieret via sponsorater. Har kendskab til et sogn, hvor man
har fået en bedre trykkepris. Måske kan man spørge et andet trykkeri.
Lars Hansson: 16 sider bliver til 12. I princippet skulle der stadig blive plads til
foreningsmeddelelser.
Marianne Hoppe: Der er jo også en gudstjenesteliste i avisen – og man kan søge oplysningerne
andre steder.
Poul Agergaard: Hvis ellers oplysningerne der er korrekte. Avisen giver af og til fejloplysninger.

5. Eventuelt
Intet.

Referent Hanne Raabjerg

