Referat for møde i Gl. Rye Menighedsråd d. 7. oktober 2021 kl. 19-22
Mødet afholdes i Sankt Sørens Hus.
Til stede: Iben Thomsen, Henrik Olsen, Tove Olsen, Maria Boas, Anita Samsing (til punkt 79a/21), Anette Frandsen, Henrik Wang, Dorte Gosvig
Afbud: Jesper Bylling

Dagsorden:

79/21

Godkendelse af referat og dagsorden

79a/21 Anita Samsing

80/21

81/21

Orientering (o)
/ Drøftelse (d) /
Beslutning (b)
(b)

Referat:

10 min

(o)

Anita fremlægger forslag til en eventuel
Kammermusikfestival til sommer.
Der er opbakning fra menighedsrådet.
Anita påbegynder arbejdet med at planlægge. Herunder at
indhente tilbud på leje af flygel, optrædende kunstnere,
branding mm og melder tilbage til menighedsrådet
undervejs.
I øvrigt er Anita rigtig godt tilfreds med orglet efter
renoveringen.
Anita overvejer at starte kor efter nytår med henblik på et
kor-projekt op mod påske.

Menighedens liv og vækst
- Introduktion
- samtale

(o)
(d)

5 min
15 min

Orientering fra formand, herunder drøftelse og punkter til
beslutning
- Skimmelsvamp præstebolig

(o)

10 min

(o)

10 min

-

Provstesyn

Godkendt i sin helhed

Om tradition og fornyelse i kirkelige handlinger

Der har været gennemgang af præsteboligen og der sendes
prøver til Teknologisk Institut. Det er i proces.
Syn af alle kirkens bygninger. Henrik O, Iben, Jesper og
Maria deltager fra menighedsrådet. Susanne køber ind til
forplejning på dagen.

-

82/21

83/21

Solcelleanlæg, høringssvar

Orientering fra kasserer, herunder drøftelse og punkter til
beslutning.
- Revisionsprotokol 2020

(o), (d)

10 min

Iben har formuleret et høringssvar udfra menighedsrådets
drøftelser og holdninger. Se nederst i referatet.

(o), (d)

10 min

Revisionsprotokol 2020 er forelagt menighedsrådet og
underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.
Kvartalsrapport 2. kvartal 2021 er forelagt menighedsrådet
og taget til efterretning.
Er nu etableret med Anne Marie fra Velas og adgange er
tildelt. Velas har ikke adgang til at se personfølsomme
oplysninger i Churchdesk – derfor videregives disse indtil
videre pr. telefon til Velas. Se telefonnummer i Churchdesk
under Vejledninger.

-

Kvartalsrapport 2. kvartal 2021

(o), (d)

10 min

-

Vikariat regnskabsføring

(o), (d)

15 min

Orientering fra sognepræsten, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.

-

FDF om lån af kirken

-

Skolekirkesamarbejde

-

Menighedsmøde

-

Noahs ark evaluering (børnegudstjeneste med
spisning i Sct. Sørens hus)

15 min

Koncert med Anita i kirken på søndag kl. 16.
12. oktober BUSK med FDF
14. oktober udsyn med Keld Slott
17. oktober Konfirmandindskrivning
Seniorkursus på Sletten – 250 unge - 15-19-årige. 20.
oktober. Ønske om at anvende kirken på en løbspost. De
tilbydes at anvende kirketårnet, da det dels er mere simpelt i
forhold til at åbne og låse og dels kan være mere interessant
for de unge. Iben har kontakt med Benjamin som har spurgt
om det og laver aftalen med ham.
Skolekirketjenesten og det traditionelle samarbejde er i
gang, så der er meget samarbejde i år.
Planlagt til 4. november men flyttes til foråret pga. øget
arbejdspres efter corona. Dato fastsættes på næste møde.
Kirstine Hockerup har meldt positivt tilbage på at deltage
med et oplæg og spørges igen til den nye dato.
- For at lette betalingen vil vi næste gang tilbyde
mobilepay. Dette må gerne sættes i værk af
kirkemusikeren.
- Senere kan børnekor evt. medinddrages.
- 25. november og 20. januar er de næste gange.

-

84/21

Orientering fra kontaktperson, herunder drøftelse og
punkter til beslutning.
-

85/21

-

86/21

5 min

Henrik W har været til repræsentantskabsmøde i
skole/kirkesamarbejdet. Det er meget velfungerende og
populært i skolerne.
Henrik W modtager tilbud fra TDC på oprettelse af
mobilabonnement og på afmelding af fastnettelefon.
Har vi brug for fastnettelefonen på kontoret? Fastnet koster
1000,- i årsabonnement. Personalerepræsentanten
appellerer til at vi bibeholder fastnettelefonen da det er
praktisk. Dette besluttes.

(o)/(d)

10 min

Personalet har delt kasserer og formands frustrationer over
den lange proces med at etablere aftaler med Velas
angående regnskabsføring og herunder betaling af
regninger. De ville have ønsket mere information herom
undervejs. Menighedsrådet var for deres del overbeviste om
at aftalen var indgået pr. 25. august, dog var denne ikke
effektueret pga en fejl fra bankens side. Alle regninger bør
nu være blevet betalt og personalet opfordres til at henvise
til Tove Høgh, hvis der opstår problemer med firmaer mm
med tilgodehavender.
Kirkedøren binder stadig. Jesper graver skal kontakte
tømrer Jakob Holm angående udbedring. Alternativt tømrer
Martin Håsen Jensen.

(d)/(b)

20 min

Vi har modtaget information fra Skanderborg Museum med
en vurdering af bevaringsværdighed af specifikke sten på
kirkegården samt udfra hvilke kriterier sten vurderes.

Mobiltelefon og abonnement

Personalerepræsentant
- Punkter til orientering

Kirkedøren binder

Orientering fra kirkeværge, herunder drøftelse og punkter
til beslutning
- Bevaringsværdige gravminder

Evt. en sæsonafslutning i foråret børnekoncert eller
-teater med Trio Fabula eller andre.
Rene er hyret til madlavning til de næste 2 gange og
aflønnes på timebasis efter aftale ved Henrik Wang.
Tove og Henrik W hjælper

87/21

88/21

-

Anna Klindt Sørensens gravminde

-

Lokalhistorisk rundvisning på kirkegården

-

Grønt tag på graverbygningen?

Øvrige punkter
- Menighedsmøde 4. november
- Seminar MR 5. november

Evt. lukket punkt vedrørende personaleforhold

10 min

10 min

Menighedsrådet følger Skanderborg Museums vurderinger
og indstiller følgende gravsten til provstiet til registrering:
D104A, D209-212 (henviser til *-markeret link under
referatet). Angående D104A foreligger der en forespørgsel
om bevaring af hele gravstedet. I henhold til museets
vurdering til byder vi ikke bevaring af gravstedet, men at
stenen bevares i lapidariet.
Vedrørende D314-320 skal Jesper Christensen forespørge
provstiet hvorvidt stenene er registreret centralt, idet de i så
fald ikke behøver registreres igen. Hvis de ikke er
registreret følger vi museets vurdering og indstiller til
registrering.
Desuden revurderes foreliggende forespørgsel om
bevaringsværdighed af gravsten fra materialepladsen*
Vi indstiller ikke D105A i henhold til museets vurdering.
Vi har modtaget en henvendelse om bevaring af Anna
Klindt Sørensens gravsten. Hele gravstedet indstilles til
provstiet til registrering på baggrund af hendes betydning
for lokalområdet samt at stenen er udført af en billedhugger
og har kunsthistorisk interesse.
Iben/Henrik O spørger tidligere menighedsrådsformand
Peter Jøhnk om han vil afholde et arrangement i april/maj
2022 hvor han viser rundt på kirkegården og fortæller
tilhørende lokalhistorie.
Udskydes til næste møde.

Udskudt til foråret pga. øget arbejdspres efter corona.
Kl. 18.00 i Sct. Sørens hus med spisning og fælles
underholdning. Henrik W udsender invitation med endelig
tilmelding.

*https://api2.churchdesk.com/files/1196777/download?access_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VySWQiOjM5OTUyLCJzY3
AiOnt9LCJpYXQiOjE2MzM2MjQwOTksImV4cCI6MTYzNDIyODg5OX0.7mA69zKOJQjaEzx7f0vJl1ny1canGmC1wGx5_Dv3f3E&organizationId
=3254

Plan, Teknik og Miljø
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Høringssvar fra Gl. Rye Menighedsråd i forbindelse med ansøgning om etablering af solcellepark ved Rye Nørreskov, Gl. Rye
(foroffentlighedsfasen)
Menighedsrådet har til det skitserede projekt følgende bemærkninger:
Det planlagte projekt ligger i nær tilknytning til Gl. Rye Kirke, og vil i høj grad virke skæmmende på omgivelserne omkring kirken.
Der er til de skrånende marker ved Rodelundvej, hvor solcelleparken påtænkes anlagt, udsyn fra kirke, kirkegård og kirketårn. Ud- og
indsigtslinjerne fra kirken vil af den grund blive voldsomt forstyrrede.
Gl. Rye Kirke ligger højt placeret på en moræneknold fra istiden og i ældgammelt kulturlandskab, hvilket understreges af den
nærliggende placering til Galgebakken og Gl. Rye Mølle. Fra stor afstand er kirken synlig som pejlemærke i landskabet.
Der har i næsten 1000 år været kirke på det pågældende sted, og den nuværende kirke er fra 1400-tallet. Kirken har sin særlige
placering i Danmarkshistorien, da kirken dannede rammen om valget af Chr. d. 3. til konge i 1534, hvilket førte til gennemførelsen af
den lutherske reformation i Danmark, men kirken har også i øvrigt en spændende historie og indretning, ligesom dens markante ydre
og beliggenhed er bemærkelsesværdig.
Hvert år besøger tusindvis af mennesker kirken – som deltagere i gudstjenesten, andagtssøgende, besøgende på kirkegården, eller
turister, der ønsker at opleve den særlige atmosfære på stedet. Gl. Rye Menighedsråd ønsker at gøre Skanderborg kommune
opmærksom på, at det påtænkte projekt forstyrrer helhedsoplevelsen, og vil gøre uoprettelig skade på såvel naturen som kulturmiljøet
omkring kirken.
Menighedsrådet hilser velkommen, at Skanderborg Kommune arbejder for omstilling til grøn energi, og vil anbefale, at man ser sig
om efter steder i kommunen, hvor der i forvejen er industrianlæg, til at placere solcelleanlæg.
Med venlig hilsen

På vegne af Gl. Rye Menighedsråd
Henrik Braderup Olsen og Iben Johanne Thomsen
Formand Sognepræst
Sognepræst Iben Johanne Thomsen, Præstegårdsvej 1, 8680 Ry M +45 61142535 / ijt@km.dk

