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Menighedsrådets ordinære møde
Torsdag den 22. juni 2017 kl. 16.30

Dagsorden

Beslutning

Afbud: Annie Larsen, Jesper Kejlhof, Elisabeth Fogh Hansen, Rasmus Dreyer og Helle Berthou.

1. Godkendelse af mødets dagsorden.

Godkendt

2. Meddelelser til orientering.

Ane Bisgaard LaBlanche ansat pr. 1.
august.

2.1 Administrationen mødes med sognets skoleledere.
Drøftelse af aktuel planlægning af aktiviteter i forbindelse
med julen 2017.

Til orientering.

2.2 Orientering om Roskilde Synger.
Orientering om Roskilde Synger fra formanden for Kor- og
musikudvalget og for Roskilde Synger.

Til orientering.

Bilag – orientering.

2.3 Arrangement for børnehavebørn i Roskilde Domkirke i
samarbejde med Roskilde Synger, Domkirkens
spirekorsleder, og Spil Dansk.
I vedhæftede bilag er skitseret et arrangement for
børnehavebørn i Roskilde Domkirke d. 30/10 kl. 9-12.

Til orientering.

Forretningsudvalget hilser projektet velkomment.
Bilag – udkast til arrangement.

3. Det fremtidige gudtjenesteliv i Roskilde Domsogn.
Med udsigten til yderligere to præsteansættelser i efteråret
indstiller forretningsudvalget, at den planlagte visionsdag lørdag d.

Indstillingen tiltrådt.
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30. september forlænges til kl. 10-17 og kommer til at omhandle
”Det fremtidige gudstjenesteliv i Roskilde Domsogn”
På grundlag af visionsdagens drøftelser tages umiddelbart efter
stilling til profil og tidsplan for 5. præsten og den ledige stilling
efter Paul Kofoed Christiansens fratræden pr. 30 november samt
forslaget om nedsættelse af et gudstjenesteudvalg (se bilag).
Bilag:
- Notat fra formanden.
- Forslag fra Lene Stærbo om nedsættelse af et gudstjenesteudvalg.

4. Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling.
Med baggrund i henvendelse fra indsamlingsleder Ruth Vingborg
om hjælp til at klarlægge nye muligheder for at finde frivillige til at
være indsamlere, indstiller forretningsudvalget, at der nedsættes
en arbejdsgruppe med dette formål.

Indstillingen tiltrådt.
Ruth Vingborg, Lene Stærbo,
Henrik Bondo Nielsen, Paul Kofoed
Christiansen og
administrationslederen indtræder i
arbejdsgruppen.

Begrundelsen findes i, at det har vist sig stigende vanskeligt at
rekruttere indsamlere – f.eks. har skolereformens omlægning af
konfirmandundervisningen betydet færre indsamlere blandt
konfirmanderne.
Bilag – Ruth Vingborgs redegørelse for udvikling af grundlaget for
rekruttering af indsamlere.

5. Støtte til kursus/højskoleophold.
Foranlediget af konkret henvendelse indstiller forretningsudvalget,
at der én gang i MR valgperioden kan tildeles 1/3 af kursusafgiften
(og maksimalt kr. 1500) til længerevarende kurser for
menighedsrådets medlemmer.

Indstillingen tiltrådt.

6. Ansøgning om leasing af bil.
Jf. vedhæftede bilag søger kirkegårdsudvalget om tilladelse til at
lease bil til brug på kirkegården. Såfremt anmodningen
imødekommes skal sagen forelægges til godkendelse i
provstiudvalget.

Ansøgningen imødekommet.

Bilag – ansøgning.

7. Ansøgning om ændret anvendelse af anlægsmidler til ny afdeling
med urnegrave.

Ansøgningen anbefales.
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Roskilde kirkegårde har i 2017 fået tildelt 150.000 kr. til anlæg af
en ny urneafdeling på Østre kirkegård. Østre kirkegård står i en for
kirkegårde utraditionel situation: der er ledige arealer, hvor der
tidligere har været kistegrave, men der mangler akut
urnegravsteder.
Personalesituationen på kirkegården gør, at udvidelser af 2
eksisterende mindre urneafdelinger i stedet for etablering af ny
afdeling er at foretrække.
Sagen har været behandlet ved et møde den 12. juni 2017 i
kirkegårdsudvalget, der indstiller ansøgningen. Sagen skal i givet
fald forelægges i provstiudvalget til godkendelse.
Bilag – ansøgning.

8. Lyssætning af Domkirken under lysfesten fredag den 3/11 2017.
For femte år i træk afholder institutionerne på Kulturstrøget lysfest
i Roskilde, og i den forbindelse ønsker man fra arrangørernes side
at give borgerne en særlig oplevelse ved at skabe en kunstnerisk
ekstern lyssætning af Domkirken i samarbejde med den
anerkendte danske lysdesigner Jesper Kongshaug og den italienske
lyskunstner Fabrizio Chrisafulli. Lyssætningen udendørs kan bl.a.
være med til at mindske presset på aftenen indendørs i
Domkirken. Der er afsat midler til opgaven fra et EU projekt, som
Roskilde er en del af.

Der kan arbejdes videre med
projektet. Menighedsrådet skal
holdes orienteret.

De kunstneriske overvejelser bag lyssætningen er endnu ikke på
plads, men arrangørerne beder om en tilkendegivelse af, om
menighedsrådet kan bifalde, at denne proces påbegyndes.
Om kunstnerne:
Fabrizio Chrisafulli har de sidste 4 år været ansvarlig for de RUC
studerendes installationer i Roskilde Domkirkes kapeller under
lysfesten og Kongshaug har vundet opgaven om at udvikle en
udendørs lyssætning, som skal være med til at skabe en visuel
sammenhæng på hele Kulturstrøget.

9. Orientering fra fælleskrematoriets bestyrelse.

Intet.

10. Orientering fra formidlingsfondens bestyrelse.

Intet.
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11. Orientering fra præstekollegiet.

Minikonfirmandundervisning er
under planlægning.
Undervisningen er i god gænge.
Op til 6 hold oprettes i kommende
sæson.
Møderække mellem præster og
musikområdet aftalt.

12. Orientering ved menighedsrådets formand.

Domkirkekonvent i Århus d. 8.
november. Deltagelse af
menighedsråd og en repræsentant
for hver medarbejdergruppe.
Tilskuddet på kr. 100.000 til
Roskilde Synger i 2017 fastholdes.
Invitation til kirkehøjskole d. 16/9,
7/10, 11/11 og 9/12. Er kopieret til
fremlæggelse i våbenhus og
kordegnekontor.
Næste budgetopfølgning 15.
august.
Baslydsprojektet kan igangsættes.

13. Eventuelt.

Fra Landsforeningen af
menighedsråds årsmøde:
Kai Bolmann valgt til bestyrelsen.
Forslag om to næstformænd i
foreningen.
Ønske om forbedret
kommunikation via DAPen.
Tro og kristendom indgik i mødet.
Menighedsplejens flyers med
tilbud omdelt.

Punkt uden for dagsorden:
Beslutning om natkirkegudstjenester og engelske gudstjenester.

Natkirkegudstjenester afvikles i juli
og august i samarbejde mellem
natkirkeudvalg og
natkirkepræstvikar som planlagt.
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I perioden fra september frem til
en fuldtallig præstegruppe er ansat
afvikles natkirkegudstjeneste én
gang om måneden på en af de i
forvejen fastlagte natkirke-datoer.
Engelske gudstjenester sættes på
stand by indtil en fuldtallig
præstegruppe er ansat.
Hele gudstjenestelivet i Roskilde
Domkirke drøftes på
visionsseminaret d. 30. september.

Anne Rosendal

Annie Larsen

AFBUD

Bjarne Hald

Elisabeth Fogh Hansen

AFBUD

Finn Buhl

Henrik Bondo Nielsen

Henrik Enig

Jesper Kejlhof

Lene Stærbo

Lis Kjær

AFBUD
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Mette E. Bruun

Ruth Vingborg

Sole Bluhme Hansen

Susanne Malmstrøm

Thorsten Dyngby

Anne-Sophie Olander Christiansen

Paul Kofoed Christiansen

Maria Harms

David Varming Winsløw

Rasmus H. C. Dreyer

Deltager ikke ved møderne

AFBUD

