Referat af menighedsmøde i Skt. Sørens Hus d. 18.08.2020 kl 19:00
- lovpligtigt møde med særligt fokus på orientering om det forestående
menighedsrådsvalg 15.09.2020.

Mødet blev indledt med, at formanden bød velkommen til de fremmødte. Dernæst
orienterede han om rådets arbejde i den forløbne valgperiode, hvor flere begivenheder og
arbejdsopgaver har fyldt (nævnt i vilkårlig rækkefølge):
•

planlægning og beslutninger i.f.m. renoveringen af kirken, der netop er igangsat og
forløber ca. 8 måneder frem.

•

reformationsjubilæet i 2017

•

belysning af kirken: Fra forsøgsordninger til en permanent løsning

•

personalebesætningen

•

ny provst i stiftet

•

formandsskifte

•

sognepræstens orlov

•

covid-19 med diverse konsekvenser og afledte effekter

•

de forskellige samarbejder i og omkring Gl. Rye, som der sættes stor pris på

Herefter gennemgik rådets kasserer en oversigt over økonomien med mulighed for at stille
spørgsmål.
Efter dette var der i plenum dialog om visioner, ønsker og andre tanker om, hvad der er
vigtigt i livet i og omkring Skt. Sørens Kirke – tanker, der videregives til inspiration i det nye
menighedsråd arbejde. Der kom mange gode bud fra helt konkrete elementer som at gode
lydforhold er vigtig for deltagelse til spændende ideer om at bruge rammerne på nye
måder f.eks. musik i tårnet eller kapellet. Alle kunne byde ind og tale fra eget ståsted.
Nøgleordene er blevet samlet æstetisk i en ”ordsky”, der bliver delt på kirkens hjemmeside
og på kirkens Facebook-side.
Vinderen af kirkens tegnekonkurrence blev også annoncere: Agnes på 8 år. Alle
tegningerne er udstillet i Skt. Sørens Hus’ forgang indtil slutningen af september.

Resten af mødet handlede om valgprocessen:
•

Den nye valglov struktur og regler

•

Dagsordenen for valgforsamlingen 15.09.2020 samt evt. afstemningsvalg 17.11.2020

Fire af rådets medlemmer genopstiller, to træder ud, og præsten er født medlem af rådet
og derfor ikke på valg. Formanden udtrykte ønske om at evt. interesserede henvender sig
til rådets medlemmer og hører nærmere om dét at sidde i menighedsrådet enten som
medlem af rådet (her ønskes minimum to opstillere) eller som stedfortræder (her ønskes
op til 6 opstillere).

Deltagerantallet til mødet tillod (i.f.t. covid-19) at der sammen blev sunget ”Nu går solen
sin vej” som afslutning på et godt møde.

