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Menighedsrådets ordinære møde
Torsdag den 23. januar 2020 kl. 16.30
Afbud: Sole Bluhme Hansen, Anne-Sophie Olander, Ane LaBranche, Ebbe Overgaard, Torben Jeppesen

Dagsorden

Beslutning

Mødet indledes med spørgetid.
1. Godkendelse af mødets dagsorden.

Godkendt

2. Meddelelser til orientering.
2.1

Årshjul 2020.
Udgivet og omdelt med de dd. kendte møder.

Orientering.

Et opdateret årshjul vil kunne findes på intranettet under –
Årshjul 2020.
2.2

Svar fra Roskilde Stift:
Vedrørende ansøgning om ændringer i højmesseliturgien i
Roskilde Domsogn.

Orientering.

Af svaret fra biskoppen fremgår det at dåben kan placeres
på 2. læsnings plads i højmessen i den ønskede
forsøgsperiode i dette kirkeår.
Biskoppen har imidlertid forbehold overfor to andre
ønskede ændringer:
1) Tilladelse til at bruge en forkortet tilspørgsel ved dåb i
Højmessen, nu da dåben ligger på 2. læsning plads.
2) Tilladelse til at flytte kirkebønnen fra prædikestolen til
alteret, så den kommer til at ligge på slutkollektens plads,
hvilket der redegøres for i vedhæftede svarbrev.
Bilag:
Vedrørende ansøgning om ændringer i højmesseliturgien i
Roskilde Domsogn.

2.3

Bevilling på finansloven for 2020.
På finansloven for finansåret 2020 er der afsat et

Orientering.
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driftstilskud på 300.000 kr. til ordinær vedligeholdelse og
istandsættelse af de kgl. begravelseskapeller m.v. i Roskilde
Domkirke.

3. Indstilling fra formanden om gennemgang og drøftelse af
ressortudvalgenes vedtægter.
Der har været tradition for, at det afgående (og erfarne)
menighedsråd gennemgår og drøfter de enkelte ressortudvalgs
vedtægter med henblik på indstilling til udvalgsstruktur i det
kommende menighedsråd: afspejler udvalgsstrukturen den
virkelige verden og de behov, der er for politisk stillingtagen, så
hele spektret af opgaver er dækket? Er der brug for ændring i
afgrænsningen af udvalgenes ansvarsområder? Er der udvalg med
for store områder? Eller for små? Dette er blot eksempler på de
spørgsmål, der skal drøftes.

Indstillingen tiltrådt.

Forretningsudvalget indstiller, at traditionen fortsættes, og at
ressortudvalgene om hver især drøfter egne vedtægter og giver
eventuelle bemærkninger til FU (og MR) senest 1. juni.
I arbejdet med at drøfte egne vedtægter kunne andre
overordnede måder/ideer til at organisere udvalgsarbejdet på
dukke op. Sådanne input/ideer modtages også gerne til drøftelse i
FU (og MR).
Bemærkningerne kunne på den måde foreligge til møderne i
august, og være klar inden det konstituerende møde 26.
november.

4. Menighedsmøde 2020.
Forretningsudvalget foreslår, at det årlige menighedsmøde holdes
i tilknytning til orienterringsmødet om menighedsrådsvalget d. 12.
maj 2020.

Forslaget tiltrådt.

5. ”De 9 læsninger” d. 20. december 2020 – som erstatning for 17tjeneste.
Forretningsudvalget foreslår, at ”de 9 læsninger” i 2020 placeres
d. 20. december, og erstatter 17-tjenesten denne dato.

Indstillingen tiltrådt.

”De 9 læsninger” placeres normalt 3. søndag i advent.
Luciadag d. 13. december falder i år på 3. søndag i advent, hvor
Luciagudstjenesten så placeres på 17-gudstjenestens plads,
hvilket er baggrunden for forslaget.
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6. Orientering fra formidlingsfondens bestyrelse.

Nye planer for formidlingscenter
offentliggjort.

7. Orientering ved præstekollegiet.

Natkirken i Roskilde Domkirke er
gudstjeneste. Koda indberettes
efter gældende regler.

8. Orientering ved menighedsrådets formand.

Nyindretning af våbenhus – projekt
igangsættes.
De kommende års markeringer:
2020: 25 år på verdensarvslisten –
verdensarvsdagen?
2021: Tour de France,
Backsteinkonference – Roskilde er
vært.
2022: Kirkedage, Roskilde 1000 år,
50 års regeringsjubilæum/Frederik
d. 9.s bisættelse
Poul Backe i MR-marts møde kl. 16.
Alléen op mod kapellet på Østre
Kirkegård fældes, og der nyplantes.
4. maj-jubilæet markeres med
gudstjeneste kl. 19.
Genforenings tema ved
sommersangsarrangement d. 21.
juni.
Valgkursus d. 12. februar.
Generalforsamling i
distriktsforeningen d. 25. februar.
Herrefrokost afvikles første fredag i
måneden efter fredagsandagten.

9. Eventuelt.

10. Månedens emne:
Præsterne holder de kommende møder oplæg om biskoppernes

Himmelske dage d. 7. marts –
Inspirationsmøde.
Oplæg om autorisation ved Maria
Harms.
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liturgirapporter.

Anne Rosendal

Annie Larsen

Bjarne Hald

Elisabeth Fogh Hansen

Finn Buhl

Henrik Bondo Nielsen

Henrik Enig

Jesper Kejlhof

Ebbe Overgaard

AFBUD

Lis Kjær

Mette E. Bruun

Ruth Vingborg

Sole Bluhme Hansen

Keld Winckelmann

AFBUD
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Thorsten Dyngby

Anne-Sophie Olander Christiansen

AFBUD

Maria Harms

Torben Jeppesen

AFBUD

Ane Bisgaard LaBranche

AFBUD

Sarah Krøger Ziethen

