Menighedsmøde i Ringkøbing Sogn
Søndag den 7. april 8, 2019

1. Beretning fra menighedsrådsformand Lars Hansson:
For 14 dage siden havde vi besøg – eller visitats, som det officielt hedder – af biskoppen. I den
sammenhæng havde menighedsrådet et møde med biskoppen, hvor vi var blevet bedt om at fortælle om
de kirkelige aktiviteter i Ringkøbing Sogn og om samarbejdet i menighedsrådet.
Når man skal fortælle om, hvad der foregår i sognet, bliver jeg slået over, hvor meget der egentlig er gang i
– udover det, der skal foregå.
Det være sig familiegudstjenester, litteraturkreds, nørkleklub, kirkelige fællesaktiviteter,
sogneeftermiddage, kunst i kirken, aftengudstjeneste i forbindelse med Open by Night, vægterandagter,
salmesang for demente og koncerter og meget mere, som Svend Aage Hoppe, formand for
aktivitetsudvalget, senere i dag vil komme mere ind på.
Samtidig kunne vi fortælle biskoppen, at der er et godt og konstruktivt samarbejde i menighedsrådet og
mellem medarbejderne og mellem medarbejdere og menighedsråd.
Så alt i alt kan det tages som udtryk for, at tiden siden sidste menighedsmøde den 22. april 2018 har været
en god tid.
Dette er sket på trods af, at vores økonomi, som jeg fortalte om sidste år, har været noget anstrengt. Vores
rådighedsbeløb blev reduceret med ca. 440.000,-kr. – svarende til, at vi skulle spare omkring 10%.
Vi valgte bl.a. at spare på uddeling af kirkebladet, på sogneudflugter, på honorar til formand for
menighedsrådet, kirkeværge, kontaktperson og kasserer samt en besparelse via salamimetoden.
Uagtet dette blev der alligevel gennemført næsten lige så mange musikarrangementer som sædvanlig –
bl.a. via arrangementer med ingen eller lav risiko for underskud. Det trak selvfølgelig meget på
medarbejderne, herunder vores organist.
Vores rådighedsbeløb for 2019 blev i første omgang meldt ud, så det lignede rådighedsbeløbet for 2018,
men efter drøftelser med provstiudvalget, har vi fået stillet op til 100.000,-kr. til rådighed ekstra i 2019 på
en sådan måde, at det svarer til, at vi i realiteten har mulighed for at låne op til 100.000,-kr. af vores egne
penge med tilbagebetaling senest med udgangen af 2021.
På den baggrund har vi besluttet at give Aktivitetsudvalget en ramme på 5.000,-kr til
sogneudflugt/foredragsvirksomhed.
Afsætte 50.000,-kr. til afholdelse af koncerter.
Øge antallet af kirkeblade, således at vi kan uddele til alle husstande i sognet. Det har naturligvis ikke været
tilfredsstillende, at vi ikke har kunnet uddele kirkebladet. Denne situation har været drøftet med Rindum
menighedsråd. Det har ført frem til, at vi som nævnt afsætter et beløb til de øgede trykkeudgifter, når der
skal trykkes flere kirkeblade. Derudover har vi besluttet at forsøge med en omdeling af bladet på frivillig
basis. Alle i menighedsrådet har meldt sig til at tage en tur hver 3. måned med et antal blade.
Men vi har brug for langt flere til at gå en runde. Jo flere der er, jo mindre rute og jo nemmere er det, hvis
man af den ene eller anden grund har brug for en afløser. Vi forestiller os, at bladet skal være omdelt inden
for en uges tid fra det tidspunkt, hvor det udkommer.
Vi håber meget, at I vil bakke op om Kirkebladet ved at hjælpe med omdelingen. I kan skrive jer på en liste
som Hanne Raabjerg har med her i dag.
I begyndelsen af i år har vi også fået ny hjemmeside – prøv at brug den – den er nem og ser godt ud. I den
forbindelse har vi også fået et nyt logo.
Menighedsrådet konstitueres for et år af gangen. I november 2018 skete der den ændring, at Hans-Ole
Jessen fratrådte som kasserer og blev her erstattet af Poul Agergaard, der herefter er både kirkeværge og
kasserer. Ellers skete der ingen ændringer. Ole Bøndergaard er fortsat forhindret i at deltage i møderne på
grund af sit arbejde, og Mette Stengaard er for tiden forhindret på grund af barsel. I deres sted indkaldes
Arne Nørgaard og Iver Poulsen.
Vores kordegn Berit Bæk har fået nyt arbejde som kordegn ved Sankt Nicolai Sogn, Kolding, fra den 1. april
2019.
Vi vil gerne sige tak til Berit for det særdeles gode samarbejde og for hendes store og gode arbejde for
Ringkøbing sogn og menighedsråd. Sankt Nicolai Sogn kan glæde sig. Denne tak fik vi også givet ved en
afskedsreception for Berit fredag den 29. marts.

Den ledige kordegnestilling vil blive besat efter almindeligt stillingsopslag. Indtil det er sket, fungerer Hanne
Raabjerg i stillingen.
På næste søndag har vi den glæde, at vi – efter en del år - kan indvi vores barokorgel. Klaus har spillet på
det et stykke tid, men nu skal den egentlige indvielse foregå. Det glæder vi os til, og vi håber, at mange af
jer vil dukke op både til gudstjenesten om formiddagen og til koncerten om eftermiddagen.
Vi har fået en mulighed for at få en hjertestarter meget billigt – næsten gratis fra Hjerteforeningen, men
der er knyttet betingelser til, nemlig at vi skal kunne stille et hold, der kan dække 15 ruter til den store
Hjerteforeningsindsamling den 28. april – også her håber vi på hjælp. Men det vil Hans-Ole Jessen kommer
nærmere ind på, ligesom jeg håber – uden sammenligning i øvrigt, - at Hans-Ole vil fortælle lidt om
udviklingen i vejrhanesagen.
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 og meget mere.
En stor tak til alle jer, der gør et frivilligt arbejde i og omkring sognet og kirken. Det bliver virkelig
påskønnet. Som en beskeden påskønnelse inviterede vi sidste år alle frivillige til en aften med andagt og
derefter lidt god mad og hygge.
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 v/ Poul Agergaard:
Der blev gjort rede for økonomien, budget og regnskab, ud fra bilaget
3. Sognepræst Jørgen Moeslund orienterede om kirkens liv set fra præsternes synsvinkel:
Generelle betragtninger. Vi ønsker
•
høj kvalitet i kirkelige handlinger og gudstjenester, som er vores kerneydelser.
•
at tilbyde arrangementer, der henvender sig til en bred gruppe af mennesker, så flere får et forhold
til Ringkøbing Kirke.
•
at samarbejde lokalt, så kirken også er en del af livet i byen i det hele taget.
Vi er begrænset af
•
de økonomiske forhold
•
personalesituationen pt. og i det hele taget de mange opgaver, som medarbejderne har
•
vores egen tid
Derfor kræves der prioritering i vores arbejde og i de mange gode ideer, der er til nye arrangementer.
Jørgen Moeslund orienterede desuden om arbejdet på børne- og familieområdet, samt om frivillig-livet ved
Ringkøbing Kirke.
4. Orientering om aktiviteter v/ Svend Aage Hoppe:
Forskellige aktiviteter har været i gang hen over året. Flg. Kan nævnes:
Kirkekaffe, ferniseringer/ kunstudstillinger, kirkelige fællesarrangementer, sogneeftermiddage med lokale
indslag, sogneindsamling, filosofisk (samtale-) salon, kirkegårdsvandring.
Filosofisk salon var et nyt tiltag, som blev forsøgt. Tilsyneladende slog det ikke særligt an, men man har
besluttet at prøve igen med et indhold omkring eksistentielle forhold.
Skole- kirkesamarbejdet under stiftet (RAMS) bliver brugt godt af Alkjærskolen
Overvejelser til det kommende år:
Sogneeftermiddage fortsætter i et eller andet omfang.
Filosofisk salon / samtale salon fortsætter også.
Der arrangeres en udflugt, sikkert en eftermiddag.
Kirkegårdsvandring.
5. Synspunkter fra salen:
- Det er godt at kirkebladet forsøges uddelt i sognet igen.
- Flere vil gerne med på udflugt, så dejligt at der igen arrangeres en sådan. Her foreslås en tur til en
domkirkeby.

-

En idé til natkirken: kunne man give mulighed for at ”skabe noget” i rummet. Det kunne f.eks. være at
lave en bedekrans……………….

6. Orientering om hjertestarter v/ Hans Ole Jessen
Hjerteforeningen har tilbudt at vi kan få opsat en hjertestarter på Kirkehuset. I drift vil denne koste ca. 1.
kr. pr dag i strøm. Desuden skal batteriet skiftes ca. hvert 6. år. Dette vil også beløbe sig til ca. 1. kr. pr dag.
For at få denne hjerterstarter skal vi herfra dække 15 ruter til Hjeteforeningens landsindsamling den 28.
april. Derfor opfordres alle til at melde sig som indsamler. Man går ud fra medborgerhuset på Herningvej
kl. 10 – 15.
7. Orientering om vejrhanen v/ Hans Ole Jessen:
Sidste år viste det sig at vejrhanens gevind var beskadiget. Derfor er den til reparation. Forventes opsat
igen senest til pinse i år.
8. Beretning fra Menighedsplejen v/ Meta Storgaard Christensen:
Menighedsplejen for Rindum og Ringkøbing sogne er tilknyttet landsorganisationen Samvirkende
Menighedsplejer.
Den lokale menighedspleje har 3 tiltag i gang:
1. Aflastningstjenesten, som Vita Skovhus står for. Her er 7 tilknyttet for øjeblikket. Disse 7 går ud i typisk
3 timer af gangen hos syge eller raske som trænger til aflastning fra den situation de står i, (eks. at
passe en syg pårørende)
2. På tværs af kulturer. Birgit Beider står for denne del. Man mødes hver 2. måned i Spejdergården.
Desuden arrangeres udflugter.
3. besøgstjenesen, som koordineres af Marie Nørby på Ringkøbing Plejehjem og af Vera Proustgaard for
Ringkøbing by (private hjem)
Meta koordinerer besøg hos især de handicappede af elever på KG
Der arrangeres hvert år en flere-dages tur til Rude Strand, som EGV (ensomme gamles værn) støtter
økonomisk.
Der uddeles julehjælp i samarbejde med 9 andre organisationer i byen.
Der er lavet nye foldere. Tag dem, og del dem gerne ud.
Menighedsplejen har en god bestyrelse bestående af én præst fra hvert sogn, 2 menighedsrådsmedlemmer
og kirke-kulturmedarbejderen fra Rindum
Økonomien er fin. Meta takkede for støtte fra forskellige, kollekter samt en julekoncert af Vokal Vest.
Desuden fik menighedsplejen partiet Venstres initiativpris i 2019, med 5000m kr.
9. Evt.
Intet at bemærke.

Ref. Hanne Raabjerg
Den 9. april 2019

Budgetoversigt Ringkøbing Kirke 2019
INDTÆGTER:
Ligning, drift fra RS kommune
Lejeindtægt, kirkehus og præstebolig(fra provsti 63.600)
Kirkegården for udført arbejde
Kirkegården, fra Rindum kirkegård
Renteindtægt af gravstedskapitaler
Hjemfaldne gravstedskapitaler
Kordegneassistance til 4 sogne, netto
Renteindtægter

3.944.900
109.600
435.000
580.000
166.213
722.947
61.400
604

Indtægter i alt

6.020.664

UDGIFTER:
Personalelønninger og honorarer
Kirkebygning - vedligeholdelse, varmeforbrug m.m.
Kirkehus - vedligeholdelse, varme, el og rengøring m.m.
Kirkelige aktiviteter - gudstjenester m.v.
Konfirmandundervisning - undervisningsmaterialer m.m.
Diakonal virksomhed, kommunikation, kirkeblad m.m.
Koncerter og foredrag
Kirkegårdens drift
Præsteboligen
Administration, menighedsråd og personaleudgifter
Forsikringsudgifter
(præmiefri i 2019)
Renteudgifter - stiftslån

4.609.789
142.459
134.626
64.685
101.000
128.000
17.500
469.000
35.000
268.630
124.948

Udgifter i alt

6.095.637

Budgetteret underskud

-74.973

Regnskabsoversigt Ringkøbing Kirke 2018
INDTÆGTER:
Ligning, drift fra RS kommune
Lejeindtægt, kirkehus og præstebolig(fra provsti 63.600)
Kirkegården for udført arbejde
Kirkegården, modtaget fra Rindum kirkegård
Renteindtægt af gravstedskapitaler (indestående kr. 12.135.223)
Hjemfaldne gravstedskapitaler
Kordegneass. til Tim, Stadil, Vedersø, Torsted, Hover og Ølstrup
Renteindtægter

3.530.000
109.283
472.313
565.731
151.509
800.453
55.266
501

Indtægter i alt

5.685.056

UDGIFTER:
Personalelønninger og honorarer
Kirkebygning - vedligeholdelse, el- og varmeforbrug m.m.
Kirkehus - varme, el, abonnementer, rengøring og vedligeholdelse
Kirkelige aktiviteter - gudstjeneste m.v.
Konfirmandundervisning - undervisningsmaterialer
Diakonal virksomhed , kommunikation og kirkeblad m.m.
Koncerter og foredrag
Kirkegårdens drift- køb af planter, gran, vedligeholdese af materiel
Præsteboligen
Administration, menighedsråd og personaleudgifter
Forsikringsudgifter
Renteudgifter - stiftslån

4.502.675
109.103
119.624
37.996
45.051
153.675
15.966
485.721
15.945
262.156
37.582
159.303

Udgifter i alt

5.944.797

Underskud

(budgetteret underskud kr. 298.483)

-259.741

Specifikationer til anlægsprojekter
Anlægsprojekter i 2018:
Udvendig reparation af kirke - ikke påbegyndt
Reparation af vejrhane på kirken og rep. af tårn - ikke afsluttet
Borebillebehandling af maskinhus på kirkegården - afsluttet
Omlægning af urnegravsteder - afsluttet
Indkøb af kistevogne - afsluttet

29.500
115.000
28.500
35.000
30.000
238.000

Anlægsprojekter i 2019:
Projektering, renovering af tårn
Borde og stole i kirkehuset
Projektering, udskiftning af kirkegårdlåger
Tilpasning af kirkegården

20.000
150.000
100.000
100.000
370.000

