Referat fra Gl. Rye Menighedsråds møde
d. 21.1.16 kl. 19- 22
Mødet holdes i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3
Til stede: Iben Johanne Thomsen, Henrik Olsen, Joan Thøgersen, Lene Kjær, Anne Vinther, Kirstin
Sander Jacobsen.
Fraværende: Jesper Mejlbro Christensen (syg)

Dagsorden:
01/ 16
Godkendelse af referat og dagsorden. Referatet godkendt, tilføjelse til dagsordenen; fremtidige
arrangementer, herunder besøg af færøsk kor.
02/16 kl. 19.10 – 19.30
Punkter til afklaring og beslutning
-

-

-

-

-

-

Justeringer af mødedatoer for 2016
Mødet den 10.03.16 flyttet til 16.03.16
Ulønnet Hjælpepræst ( pkt fra sidste møde- Iben )
FUV (Folkekirkens uddannelses- og videnscenter) indsender ansøgning om at pastor Kjeld
Slot Nielsen antages som ulønnet hjælpepræst ved Gl. Rye sogn. Menighedsrådet tiltræder
anmodningen.
Ansættelse af minikonfirmandlærer
Der arbejdes videre med ansættelsen af en minikonfirmandlærer og der er sat midler af til 20
timer.
Kopimaskine (Joan)
Joan bestiller farveprinter.
Ansøgning om voksenkor (pkt fra sidste møde)
Menighedsrådet er positivt indstillet over for ansøgningen, men det er ikke muligt at
imødekomme i indeværende budgetår. Da det ikke er muligt med et formelt voksenkor,
bliver der taget initiativ til at menigheden inviteres til forberedelse af salmesang inden
gudstjenesten 3 til 4 gange i løbet af første halvår.
Retningslinjer for udlån af sognehus
Vi følger vedtægterne fra april 2011, som kan læses på hjemmesiden. Der skal betales for
rengøring.
Kirkeværge (Henrik)
Såfremt Bent Selmer er valgbar, tager vi imod tilbuddet om at han varetage hvervet som
kirkeværge. Henrik undersøger nærmere. Vi takker for de positive tilbagemeldinger i
forhold til at få dækket kirkeværgeposten.
Årshjul (Anne)
Er under udarbejdelse. Vandregudstjeneste på Klostermølle med menigheden fra
Voerladegård den 29.05.16 klokken 14.30.

03/16 kl. 19.30 – 20.15
Graver, Jesper Mejlbro Christensen deltager på mødet, hvor vi skal have en drøftelse af forslag fra
kirkegårdskonsulent
-

Punktet udgår på grund af sygdom.

04/ 16 kl. 20.15 – 20.35
Vi har ansat Kirkesangervikar Michelle Pedersen og skal drøfte jobopslag til stillingen. (Lene)
Der nedsættes ansættelsesudvalg. Udvalget består af Iben Johanne Thomsen, Anne Vinther og Lene
Kjær, udvalget laver et jobopslag.
Formand orienterer fra møde med andre formænd fra Ry bladet om et muligt samarbejde på tværs af
sogne.
05/16 kl. 20.35 – 21.15
Pastorater i Ry bladet. Vi vender tilbage til tidligere drøftelse af vores indstilling til fremtidige
pastorater. Der er af provsten indkaldt til møde i februar om fremtidig struktur for sognene i Ry
bladet. Derfor er det vigtigt at vi på forhånd har diskuteret og prioriteret.
- Vendthed; vi er vendt mod Ry i forhold til det praktiske og strukturelle, eks. skolestruktur,
handel etc. Nuværende samarbejde opleves meget forskelligt for ansatte og
menighedsrådsmedlemmer.
- Hvad vil vi ikke miste? Nærhed og tilgængelighed. Det folkelige- og det kirkelige liv er
lettere at integrerer i det lille sogn. Identiteten ved at være et landsbysogn.
Konfirmationsforberedelsen i Gl. Rye sogn
- Hvad vil vi gerne kunne opnå: iltning, fremme forskellighed, udnytte ressourcer, tættere
samarbejde, bedre udnyttelse af PR, ungdomsarbejde, samarbejde om
konfirmationsforberedelse.
06/ 16 kl. 21.15 – 21.30
Fremtidige arrangementer:
Kirstin forestår beværtningen og annonceringen til korarrangement med det færøske kor.
07/16
-

Evt
Iben Thomsen holder ferie i ugerne 28.28,30,31
Deadline i Aktuelt 24.01
Kirkehøjskole oktober og november
Åbent cafemøde deltagelse af Biskoppen i Ry. Samarbejde mellem kirkerne i Ry bladet.
Henvendelse fra Mette Lie om fast kirkeside i Ry Ugeavis i samarbejde mellem kirkerne i
Ry Bladet. Vi ser frem til at høre mere, især om prisen.
Aftalen med Copydan er udvidet aftalen, så der kan kopieres digitalt uden merpris.

Punkter til næste gang
-

Hjemmesiden og næste skridt.

-

Økonomi

