Ringkøbing menighedsråd

Formandens initialer: LH
Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 18. december 2018 kl. 17.00
i Ringkøbing Kirkehus

Afbud fra:

Ole Bøndergaard, Mette Stengaard, Jesper W.
Andersen, Jørgen Moeslund.

Nr:

Dagsorden:

Beslutning:

342
343

Godkendelse af dagsorden.
Økonomi

344

345

Hvem bestemmer? Overvejelser om
forholdet mellem autorisation & frihed i
Folkekirkens liturgi. Oplæg til diskussion v/
Lone Hvejsel og Jørgen Moeslund.
(Se: http://ribestift.dk/stiftsraad-ogudvalg/gudstjenesteudvalget/hvembestemmer/ )
Nyt fra præsterne

Dagsordenen blev godkendt.
Der blev orienteret om budget 2019.
Provstiudvalget har godkendt budgettet.
Provstiet er ansøgt om 5%-midler til dækning af
udbedring af skaderne på alterkalkene.
Punktet blev diskuteret.
Emnet tages op igen på næste MR-møde.

346

Nyt fra formanden

347
348

Nyt fra kontaktpersonen
Nyt fra udvalgene

Jørgen er startet på sin orlov, men holder de
aftalte gudstjenester juleaften.
Der skal findes en ny repræsentant til bestyrelsen i
RAMS fra provstiet. Lone Linde fra Rindum vil
gerne sidde i bestyrelsen. Det bakkes op af
Ringkøbing Menighedsråd.
Forespørgsel fra spejderne om de må holde en
”mini-lejr” og en overnatning i kirken, hvor de til
afslutning vil deltage i familiegudstjenesten den 3.
marts.
Kirkehuset bliver åbnet under gudstjenesterne,
hvis der er behov for det.
Kirketjenerarbejdsfordelingen er evalueret.
Der var sogneeftermiddag den 27. november om
ikoner v/ Gurli Henneberg. Det var en positiv
oplevelse.
Der er aktivitetsudvalgsmøde den 10. januar.
Den 17. januar er der kirkeligt fællesarrangement.
Kaj Mogensen fortæller om kristendommen i H.C.
Andersens forfatterskab. Arrangører er Ringkøbing
Menighedsråd og foregår i Ringkøbing Kirkehus.
Udvalget for kirke og kirkegård:
Vi har fået en pris på reparation af vejrhanen.
Sagen fremsendes til forsikringsenheden.
Kirkegårdsleder Bjarne Nielsen har et ønske om
indkøb af en minitruck og en plæneklipper i 2019.

349
350
351
352

Nyt fra distriktsforeningen
Nyt fra menighedsplejen
Kommende aktiviteter
Eventuelt

Ringkøbing, den 18. december 2018
Underskrifter:

Lars Hansson
Poul Agergaard
Karina Lodberg
Svend Aage Hoppe
Hans-Ole Jessen
Anja Lynggaard
Iver Poulsen
Inge Møller Madsen
Arne Nørgaard
Lone Hvejsel
Jørgen Moeslund
Jesper W. Andersen

Orgeludvalget:
Barokorglet er spilbart. 1. rate er udbetalt til
orgelbyggeren og vi har modtaget 1. rate fra
Wroblevskis fond.
Der mangles fortsat arbejde på orglet. Der er en
plan for dette.
Konservatoren laver sit arbejde, når orgelbyggeren
er helt færdig.
Intet nyt
Intet nyt
Intet nyt
Salmesang for demensramte fortsætter fra januar
til og med maj – en gang månedligt.
Arbejdet med hjemmesiden er planlagt – og
afvikles i løbet af januar og februar.
Der modtages gerne forslag til fælleskirkelige
arrangementer. Inden den 10. januar kan disse
forslag gives til Svend Aage Hoppe.

