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Menighedsrådets ordinære møde 
Torsdag den 18. maj 2017 kl. 16.30 
 
 
 
 

Dagsorden Beslutning 
 
Afbud: Rasmus H. C. Dreyer,  
 

1. Godkendelse af mødets dagsorden 
 
  

Godkendt 
 

2. Meddelelser til orientering 
 

 

 2.1 Foredrag i Domkirken 7. september 
Golden Days festival, 850 året for Københavns 
grundlæggelse og Absalon. 
Foredraget vil være det første i en række historiske foredrag 
vor formidlingsmedarbejder har under planlægning. 
 
Sognepræst Rasmus Dreyer har opsagt sin stilling 
Rasmus Dreyer fratræder sin stilling ved Roskilde Domkirke 
pr. 30. juni. 
 

Orientering. 

3. Budget 2018 
 
Bilag – Udkast til teknisk budget 2018  
             Kommentarer fra økonomigruppen eftersendes 
 
 

Kassereren orienterede om de 
udsendte og uddelte bilag. 
 
Menighedsrådet ønsker en 
anlægsbevilling til renovering af 
lejemål i 
Meyercronestiftelsen/Skolegade i 
tilfælde af fraflytning - i 
regnskabsåret 2018 på kr. 300.000. 
 
Menighedsrådet ønsker, at 
provstiudvalget drøfter 
Domsognets personaleforbrug ved 
udensogns kirkelige handlinger 
(mere end 40%) i Østre Kapel og 
eventuelle budgetmæssige 
konsekvenser heraf. 
 
Det tekniske budget tiltrådt.  
Roskilde Domsogns Menighedsråd, 
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CVR-nr. 21699217, Budget 2018, 
Bidrag budget afleveret d. 18-05-
2017 17.12. 
 

4. Engelske gudstjenester 
Forretningsudvalget indstiller, med baggrund i præsternes 
indstilling vedr. fremtiden for de engelske gudstjenester i 
Domkirken, følgende: 
 

- At der skal forsat være gudstjeneste på engelsk den anden 
søndag i måneden kl. 17 med efterfølgende spisning. Disse 
gudstjenester skal fortsat tolkes til farsi og andre sprog.  

- at gudstjenestens form ændres, så dens liturgi kommer til 
at følge liturgien i den almindelig aftensang søndag kl. 17. 
Dog har præst, organist og korleder lov til i fællesskab at 
foretage mindre ændringer, som fx at udskifte en salme i 
formessen med korsang. 

  
Ved at ændre formen kan gudstjenesterne i højere grad fungere 
som en introduktion folkekirkens evangelisk-lutherske 
gudstjeneste. Samtidig kan vi imødekomme mennesker, som ikke 
forstår dansk og give dem mulighed for at deltage i en kristen 
gudstjeneste i Domkirken. 
 
Der oplistes en række endnu ikke afklarede praktiske spørgsmål 
vedr. tovholdere for 

- kontakt til flygtningecenter 
- transport 
- tolke 
- spisning efter gudstjenesten 

 
Bilag – Indstilling fra Præstegruppen 
 
 

Punktet udsættes. 
 
 

5. Spørgetid ifbm. menighedsrådsmøder. 
Forretningsudvalget indstiller med baggrund i notat fra formanden, 
 
- at menighedsrådet afprøver indførelse af spørgetid.  
- spørgetiden evalueres i juni 2018 
 
Baggrunde for indstillingen er, at der bliver næppe tale om den 
store belastning/tidsrøver – og til gengæld er det en væsentlig 
åbning over for offentligheden, der også på den måde får mulighed 
for at udvide kendskabet til Domsognets arbejde.  
 

Indstillingen tiltrådt. 
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Bilag – Notat fra formanden 
 
 

6. Samarbejde mellem Københavns Universitet og Roskilde 
Domkirke ang. Heriligion. 
Formidlingsmedarbejderen anbefaler bl.a. på baggrund af 
Nationalmuseets deltagelse, 

- at MR indgår et samarbejde om HERILIGION 
forskningsprojektet og,  

- at DH og administrationslederen bemyndiges til at indgå 
de praktiske aftaler omkring forskningsprojektet, som 
kunne omfatte 3 scenarier: 

Scenarie 1 – interview med ansvarshavende personer i kirken 
Scenarie 2 – involvering af menighedsråd 
Scenarie 3 – mere generel involvering i aktiviteter i kirken 
 
Projektet beskrives således: 
”Heriligion er et forskningsprojekt, der interesserer sig for religiøse 
steder, der er blevet udnævnt til at være verdenskulturarv af 
UNESCO. I projektet forsøger vi således at blive klogere på, 
hvordan man i forskellige europæiske lande på forskellig vis har 
struktureret og går til arbejdet omkring verdensarvssteder, der 
også har en religiøs funktion.  
 
I Danmark går kulturarv og den danske folkekirke hånd i hånd og 
har gjort det igennem mange år. Den danske del af undersøgelsen 
er derfor meget vigtig på grund af den danske historie og struktur 
omkring samarbejdet mellem kulturarvsansvarlige og menighed, 
præster og kirkens øvrige administration.” 
 
Bilag - Grundlag for samarbejde med Roskilde Domkirke ang. 
Heriligion. 
 
 

Indstillingen tiltrådt. 

7. Reparation/udskiftning af lydanlæg i Gammel Vor Frue Kirke 
Lydanlægget i GVF kan ikke længere reguleres i lydstyrke og må 
forventes at have begrænset levetid. 
 
Byggeteknisk leder har iværksat en undersøgelse og indhentning af 
tilbud på renovering/udskiftning af lydanlægget. 
 
Administrationslederen indstiller, at det undersøges om provstiets 
5%-midler kan finansiere en akut renovering/udskiftning af 
lydanlæg. 
 

Indstillingen tiltrådt. 
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Tilbud/overslag fremlægges i mødet. 
 
 

8. Forslag om produktion af dåbsservietter 
Under Roskilde Domsogns Menighedspleje er der etableret en 
gruppe med navnet ”Kreativt Samvær”, som mødes en onsdag om 
måneden for at dele kreative interesser. Her er idéen om at 
producere et stort antal dåbsservietter udviklet. 
 
Tanken er, at gruppen under ledelse af projektkoordinator og 
menighedsrådsmedlem Sole Bluhme Hansen strikker et stort antal 
hvide dåbsservietter i god kvalitet og passende størrelse, som 
benyttes ved dåb i Domsognet og efterfølgende gives til 
dåbsfamilien som et minde om dåben.  
 
Udgiften til materialer dækkes af Menighedsplejen. Det anslås, at 
udgiften pr. dåbsserviet udgør ca. 15 kr. 
 
Sole Bluhme Hansen tilbyder at være koordinator for projektet. For 
at nå op på et passende antal dåbsservietter vil hun efter behov 
inddrage flere personer i projektet. 
Præsterne har drøftet forslaget og foreslår, at man etablerer en 
forsøgsperiode på et år. Herefter evalueres ordningen. 
 
 

Forslaget tiltrådt under 
forudsætning af, at 
koordinatorerne sikrer, at der er 
frivillige nok til produktionen af 
dåbsservietterne. 

9. Orientering fra fælleskrematoriets bestyrelse 
 
 

Intet 

10. Orientering fra formidlingsfondens bestyrelse 
 
 

Prospektet er tæt på at være 
færdigt. 
 
Forskningsprojekt om Domkirkens 
arkitektur igangsættes. 
 
145.000 besøgende i 2017. 
 
 

11. Orientering fra præstekollegiet 
 
 

Intet 

12. Orientering ved menighedsrådets formand 
 
 

Bent S. Hansen har opsagt sin 
stilling – tiltræder som 
administrationschef i Haslev d. 1. 
juli. 
 
Forsøg med reduceret afspærring 
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foran alteret. 
 
Nordre Våbenhus og 
Køkkenadgang skal fremover 
holdes låst. Kirkegængere henvises 
til Sdr. Våbenhus. 
 
 

13. Eventuelt 
 

Plakat vedr. 2. 
pinsedagsgudstjeneste uddelt. 
Udstilling af plakater fra 
konferencen i Domkirken. 
 
Test af bashøjtalere d. 15. juni kl. 
14. 
 
Nyt flygel i Konventhuset. 
 
 

 
Anne Rosendal 

 
 

 

Annie Larsen 
 
 

 

Bjarne Hald 
 

 

 
Elisabeth Fogh Hansen 

 
 

 

Finn Buhl 
 
 

 

Henrik Bondo Nielsen 
 
 

 

Henrik Enig 
 
 

 

Jesper Kejlhof 
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Lene Stærbo 
 
 

 

Lis Kjær 
 
 

 

Mette E. Bruun 
 
 

 

Ruth Vingborg 
 
 

 

Sole Bluhme Hansen 
 
 

 

Susanne Malmstrøm 
 
 

 

Thorsten Dyngby 
 
 

 

Anne-Sophie Olander Christiansen 
 
 

 

Paul Kofoed Christiansen 
 
 

 

Maria Harms 
 
 

 

David Varming Winsløw 
 
 

Deltager ikke ved møderne 

Rasmus H. C. Dreyer 
 
 

AFBUD 

 
  

 


