Dagsorden for møde i Gl. Rye Menighedsråd d. 24. februar 2022 kl. 19.00-22.00
Mødet afholdes i Sankt Sørens Hus. Tilstede: Henrik O., Tove, Inge, Iben, Henrik W., Jesper, Maria

Dagsorden:

12/22

Godkendelse af referat og dagsorden

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

13/22

Menighedens liv og vækst
- Introduktion
- Samtale

(o)
(d)

5 min
20 min

(o)

10 min

14/22

Orientering fra formand
- Formandsmøde provsti

-

15/22

16/22

Referat:

5 min

Godkendt

De 10 bud. En del af Folkekirkens bekendelsesgrundlag
Nøgleord: kærlighed og respekt.

Der blev blandt andet drøftet:
Mulighed for lokalt regnskabskontor som i Silkeborg og
Horsens. Som erstatning for Velas.
Drøftelse af hvordan man kan bruge hinanden på tværs
af provstiet.
Kirkefondet inviterer. 3 oplægsholdere. 10.03.22
17.30 – 21.30 Tilmelding senest 01.03.22

Temamøde Helligåndskirken ”at være kirke i
nærheden”

Orientering fra kasserer
- Regnskabsinstruks

Orientering fra sognepræsten
- Frikøb af sognepræst (35%) p.g.a. valg til
Præsteforeningens Hovedbestyrelse

10 min

Er udfærdiget. Opdateret med nye oplysninger og
underskrevet

10 min

Stiftet har modtaget embedsbeskrivelse og slår
stillingen op.
Provsten har oplyst, at MR IKKE skal afholde samtaler,
men har udtaleret.

(o)/(d)/(b)

-

Foranstaltninger vedrørende præstegård
Etablering af sangcafé

10 min
10 min

-

Kirkelivet efter corona

10 min

-

Øvrige orienteringspunkter

Anja Rokkjær har gudstjeneste den 27.03.22
Er i proces
Uformelt koncept i sognehuset, enkelte sange valgt på
forhånd, derudover mulighed for at byde ind med
ønsker. Caféborde, 2 timers varighed (19.30 – 21.30),
mulighed for drop in.
Afholdes hver 1. torsdag i måneden undtagen i juli, hvor
vi satser på samarbejde med Uge30
IJT laver en plan med ansvarlige og man kan bytte
internt, hvis den ikke passer.
Den ansvarlige byder velkommen og vælger 1. sang.
Derudover skal den ansvarlige finde 2 personer til at vælge
3 sange hver. De skal selv præsentere sangene.
Den ansvarlige sørger også for at forplejning sættes frem
og ryddes op.
Personale:
Anita + kirkesanger deltager.
Susanne køber ind til øl, vand, kaffe, the og chokolade –
ca. 30 personer?? Og anretter rullebord forud for
arrangementet.
Gratis forplejning: kaffe og chokolade
Pris: 10 kroner hvis man ønsker øl eller sodavand.
Hvordan håndterer vi, at få tingene i gang igen.
Forslag:
Fællesgåtur til kirke – pipfuglegudstjeneste, gåtur med
naturvejleder og så salmer med fokus på fugle.
Kirkekaffe kun efter gudstjenesten 09.30 Første gang
den 27.03.22, ansvarlig Henrik Wang.
Mødes ved Brugsen til fælles morgenmad og så følges i
kirke.
MR opfordret til at gå forrest i forhold til deltagelse i
gudstjenesterne.
Udstillinger i sognehuset

17/22

Orientering fra kontaktperson

15 min

Kunst og kulturgruppen
Tanker om at lave netværksmøder med lokale
kunstnere.
Trine Hansen arbejder med gækkebrevsudstilling,
samarbejde mellem kirke og skole.
Der arbejdes på en efterfølgende udstilling,
omhandlende pavebesøget på Øm Borgen.
Udsyn har inviteret fotograf fra Ry Joachim Ladefoged,
måske i den forbindelse en udstilling med hans billeder.
Iben er på kursus i uge 9.
Forslag om at invitere ny skoleleder til MR møde for at
øge kendskabet til hinanden og styrke kirke-skole
samarbejdet.
Tanker om at invitere ”nøglepersoner” med til MR
møder for at øge samarbejdet på tværs i sognet og øge
kendskabet til hinanden.
Vi kunne tænke os at invitere fx GRIF,
Borgerforeningen, Dalbogård, Bison, Transistor, Møllen,
MTB, Flag-alleén med flere.
Til MR møde i april forespørges om ABG og Else vil
deltage. MB sender forespørgsel.
Grundet sygdom i personalegruppen, er der øget
sårbarhed i forhold til at få løst alle opgaverne.
Vi beslutter at overgå til Churchdesk hjemmeside.

-

18/22

Personalerepræsentant

Standard APV er på trapperne. Referater fra
medarbejdermøder skal være tilgængelige for
kontaktpersonen.
Henvendelse fra David Hay, han vil gerne benytte
Gammel Rye kirke til demo af 3D fremstilling. Gratis.

MR godkender. Susanne skal kontaktes for nærmere
aftale.
-

19/22

Punkter til orientering

Orientering fra kirkeværge
- Ètårs-gennemgang kirkerenovering

20/22

Øvrige punkter
-

21/22

Evt. lukket punkt
-

Møde med Kaj Nørh. Tjekliste gennemgået.
Arbejdet skal være udført senest den 04.03.2022
Susanne mangler en rengøringsvejledning. Susanne
rekvirerer selv en ny.
Gustav Hansen er i gang i kirken – 25.02 + 28.02 + 01.03

