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Menighedsrådets ordinære møde
Torsdag den 19. september 2019 kl. 16.30
Afbud: Mette E. Bruun, Henrik Enig

Dagsorden

Beslutning

Mødet indledes med spørgetid.

1. Godkendelse af mødets dagsorden.

Godkendt. Pkt. 4 udsættes til
næste møde.

2. Meddelelser til orientering.
2.1

Det landsdækkende alsangsprojekt – kommer til
Roskilde Domkirke d. 21/3 2020.

3. Indstilling om oprettelse af et frivilligeudvalg.
En arbejdsgruppe nedsat af menighedsrådet har arbejdet med
kommissoriet ift. frivilligeområdet og foreslår, at der oprettes et
frivilligeudvalg under menighedsrådet.
En generel betragtning er, at hele frivilligområdet er ret komplekst
i domkirken og består af mange forskellige frivillige grupper og
frivillige rum.
Dette er baggrunden for, at arbejdsgruppen anbefaler, at der skal
nedsættes et frivillige udvalg, hvor alle frivillige forankres.
Formålet med udvalget kan være at koordinere de frivillige
opgaver og løse hvis der mangler frivillige eller hjælp til noget. Det
nye udvalg kan evt. nedsættes i forbindelse med at det nye
menighedsråd træder til.
Arbejdsgruppen foreslår, at den arbejder videre med at udarbejde
en egentlig vision og vedtægt for frivilligeudvalget, hvis
menighedsrådet tilslutter sig indstillingen.
1. Forretningsudvalget tilslutter sig indstillingen om

Anledningen til ”Alsang 2020” er
75-året for Danmarks befrielse.
Alsang afholdes i landets domkirker
som optakt til d. 4. maj og afvikles
på landsplan i løbet af lørdage og
søndage i marts og april måned
2020.

Ad 1
Tiltrådt
Ad 2
Tiltrådt
Ad 3
Tiltrådt
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oprettelsen af et frivilligeudvalg.
2. Forretningsudvalget tilslutter sig indstillingen om, at
arbejdsgruppen udarbejder vision og vedtægt for et
frivilligeudvalg.
3. Forretningsudvalget indstiller, at de udvalg, der arbejder
med frivillige kommer med input til arbejdsgruppens
arbejde med vision og vedtægt for et frivilligeudvalg senest
d. 15. oktober.
Bilag:
Status på frivilligeområdet.
Arbejdsgruppens noter – frivilligområdet.

4. Koncerter i Roskilde Domkirke.
Forretningsudvalget indstiller nedenstående vision for
koncertområdet til vedtagelse i menighedsrådet:
Roskilde Domkirke danner rammen om den kristne forkyndelse,
og alt hvad der foregår i kirkerummet, spiller med på denne
forkyndelse. I Roskilde Domsogn ønsker vi, at det kristne
fællesskab opleves relevant for flest muligt, og at dette afspejler
sig i kirkens musikliv. Derfor lægger Domkirken og øvrige
bygninger rum til koncerter.
Alle (udefrakommende) koncerter skal således foregå i respekt for
kirkerummet. Indhold og ”klang” må ikke stå i modstrid til det
kristne budskab, som forkyndes i kirken. Det må tilstræbes, at det
musikalske udtryk appellerer til f.eks. eftertanke, refleksion, håb,
nysgerrighed og fællesskab.
Der skal være en genremæssig bredde i koncerterne, plads til
både tradition og fornyelse – højt kvalitetsniveau og kirkelig
relevans. Det er et klart sigte, at Roskilde Domsogns egne
musikalske ressourcer bringes i spil, meget gerne i et samarbejde
med andre kulturinstitutioner både lokalt og landsdækkende.
I det vedhæftede notat (og ”Musikområdet i Roskilde Domkirke”
som baggrundbeskrivelse) beskrives hvorledes kor- og
musikudvalget i praksis vil arbejde med visionen gennem et
programudvalg med støtte fra Domkirkens administration og evt.
producent.
-

Udsættes til næste møde.
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Forretningsudvalget gør opmærksom på, at bidraget til Roskilde
Synger, som beskrives i bilaget ”Musikområdet i Roskilde
Domkirke”, besluttes i menighedsrådet ved den årlige
budgetbehandling.
Bilag:
Notat vedrørende koncerter i Roskilde Domkirke.
Musikområdet i Roskilde Domkirke.

5. Afvikling af sommerkoncerter og natkirke i 2020 på torsdage.
Forretningsudvalget indstiller, som en forsøgsordning i 2020, at
sommerkoncerter og natkirken afvikles samtidig i
sommerperioden på torsdage.
Begge dele ændres en smule, således at natkirken omkranser
koncerten.

Forslaget tiltrædes, dog således at
der afvikles natkirke som hidtil
anden og fjerde torsdag i
måneden, mens de øvrige
torsdagskoncerter afvikles som
hidtil dog afsluttende med fadervor
og en fællessalme.

Kirken åbnes kl. 19 med de faste natkirkestationer og koncerten
introduceres som hidtil.

De nærmere detaljer aftales
mellem præst og organister.

Musikdelen afsluttes med fadervor og eventuelt en fællessalme,
hvorefter aftenen fortsætter i natkirkeramme til kl. 22.
Det forventes at forsøgsordningen vil kunne give økonomisk
synergi.
Domorganisten påtager sig planlægningen i samarbejde med
musikgruppen/organistassistent og natkirkepræsten.
Forsøgsordningen evalueres i efteråret 2020.

6. Orientering fra formidlingsfondens bestyrelse.

Studietur til
Bornholm/Hammershus.
Kontakt til fonde.

7. Orientering ved præstekollegiet.

Gudstjenester på engelsk – dansk
liturgi oversat til engelsk.
Meget sparsom tilslutning. Der
synes ikke grobund for engelske
gudstjenester i denne form.
Det overvejes om andre tiltag for
turister med gudstjenester på
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engelsk skal tages op i samarbejde
med formidlingsfonden.
Morgensang har haft få deltagere.
Det overvejes om et lignende
arrangement kan foregå i
turiståben kirke evt. på engelsk.
17-tjenester i 2019 har været
væsentligt bedre besøgt end
fromesser i 2018.
Tilslutning til at 17-tjenester også
gennemføres i 2020.
Åbningstiden kl. 16-17 på søndage
drøftes i samarbejdsudvalget.
Allehelgensgudstjenesten i
Gammel Vor Frue flyttes til
Domkirkens 17-tjeneste. Alle
præster deltager.
B og U-udvalget afvikler en
børnejulegudstjeneste d. 23/12 kl.
15.

8. Orientering ved menighedsrådets formand.

Næste lysfest fastsat til d. 24/1
2020.
Ansøgning om overførsel af
overskud på anlægsmidler i 2019
imødekommet af PU
Som forsøg gennemføres nye
åbningstider på
kirkegårdskontoret:
man 10-14, tirs 10-14, ons 10-16
tors lukket og fre 10-12.

9. Eventuelt.

Verdensarvsudvalget har været
repræsenteret ved
verdensarvskonference i
Stockholm.
Forslag om julefest for sognets
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beboere d. 27/12 blev fremført.
Findes der frivillige der vil være
med til at arrangere.?
Verdensarvsdag d. 20/9.

Anne Rosendal

Annie Larsen

Bjarne Hald

Elisabeth Fogh Hansen

Finn Buhl

Henrik Bondo Nielsen

Henrik Enig

AFBUD

Jesper Kejlhof

Ebbe Overgaard

Lis Kjær

Mette E. Bruun

Ruth Vingborg

Sole Bluhme Hansen

AFBUD
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Keld Winckelmann

Thorsten Dyngby

Anne-Sophie Olander Christiansen

Maria Harms

Torben Jeppesen

Ane Bisgaard LaBranche

Sarah Krøger Ziethen

