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Menighedsrådets ordinære møde
Torsdag den 27. februar 2020 kl. 16.30
Afbud: Bjarne Hald, Sole Bluhme Hansen, Thorsten Dyngby

Dagsorden

Beslutning

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

Godkendt.

2. Meddelelser til orientering.
2.1

Menighedsrådsmødet i maj.
Menighedsrådsmødet i maj foregår på Kirkegården i
frokoststuen i mandskabsbygningen og begynder med en
rundvisning kl. 15.30.

Orientering.

2.2

Overførsel af anlægsmidler.
Provstiudvalget har ved skrivelse af d. 5. februar godkendt
overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 - ialt
kr. 1.028.215,00 (kr. 655.519,00 for kirken og kr. 372.696,00
for kirkegården).

Orientering.

3. Grøn kirke.
På anmodning fra sognepræst Sarah K. Ziethen har
forretningsudvalget haft en drøftelse af om Domkirken skal
arbejde for at kunne tilslutte sig Grøn Kirke-konceptet.
Administrationslederen og kirkegårdslederen har vurderet, at
Domkirken og kirkegårdene umiddelbart synes at opfylde 29 af 49
punkter (60%) og yderligere 10 punkter (20%) ville være mulige af
opfylde hurtigt (se bilag). Grøn Kirke forudsætter at mindst 25
punkter er opfyldt.
Domsognet synes således umiddelbart at ville kunne godkendes
efter konceptet.
Såfremt kirken tilsluttes Grøn Kirke, skal der jf. konceptet
fortløbende arbejdes med handleplaner for at fastholde og
udvikle den grønne profil, hvilket administrationslederen vurderer
i givet fald skulle forankres i en bredt sammensat tværfaglig
arbejdsgruppe.
Forretningsudvalget bemærker, at det klart fremgår, at der på

3 for tilslutning til Grøn Kirke, 10
imod og 4 hverken for eller imod.
Sarah K. Ziethen er skuffet over at
Domsognet ikke tilslutter sig Grøn
Kirke.
Der var tilslutning til udarbejdelsen
at en grøn strategi.
Forretningsudvalget tager
beslutningen op.
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mange områder i den praktiske del af Domsognet arbejdes med
den grønne profil.
Spørgsmålet om tilslutning afstedkom derfor en drøftelse i
forretningsudvalget af, om der ønskes den politiske markering,
som tilslutning til Grøn Kirke kan opfattes som, eller om der alene
fortsat skulle arbejdes med grøn/bæredygtig omtanke i det
daglige arbejde som hidtil.
Omdrejningspunktet er især om man kan tilslutte sig afsnittet om
”Kirkens liv” på side 3 i bilaget tjeklisten ”Bliv Grøn Kirke”, hvor
præsternes forkyndelsesfrihed umiddelbart synes påvirket, når ”…
Grøn Kirke præger hele kirkens liv og har også med det
holdningsskabende arbejde at gøre…”.
Uanset afkrydsning eller ej af tjeklistens punkter vedr. ”Kirkens
liv” vil der naturligt være en forventning hertil ved tilslutning.
Flertallet i forretningsudvalget kunne ikke gå ind for at Domsognet
tilsluttede sig Grøn Kirke-konceptet – men gerne at der arbejdes
med en grøn profil på de områder, hvor det er muligt.
Menighedsrådet bedes tage stilling til om
- domsognet skal tilslutte sig Grøn Kirke-konceptet
Hvis ja
- hvorvidt der skal nedsættes ”en bredt sammensat
tværfaglig arbejdsgruppe”.
Hvis nej
- udarbejdes en strategi for arbejdet med domsognets
grønne initiativer og for kommunikation af domsognets
grønne profil.
Bilag: Tjekliste ”Bliv Grøn Kirke” + Administrationsleder og
kirkegårdsleders markeringer.

4. 50-års jubilæum for Roskilde Festival.
I forbindelse med Roskilde Festivalens 50-års jubilæum indstiller
forretningsudvalget, at der arbejdes videre med markering af 50året med et sangarrangement i Domkirken i løbet af året.

Udsættes til behandling i marts
mødet.

Henrik Bondo Nielsen deltog ikke i forretningsudvalgets drøftelser
under dette punkt.

5. Afvikling af børnedans Palmesøndag.
Forretningsudvalget indstiller, at forslag fra sognepræst Sarah K.

Indstillingen tiltrædes.
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Ziethen om afvikling af børnedans (aldergruppen 10-14 år) i
forbindelse med 17-tjenesten Palmesøndag godkendes.
Bilag: Forslag.

6. Orientering fra formidlingsfondens bestyrelse.

Intet.

7. Orientering ved præstekollegiet.

4. maj markeres i Domkirken med
en festgudstjeneste kl. 19.
Bryllupsforberedelsesarrangement
afholdes d. 29. marts.
Nyt plejehjem bygges pt. i
Hyrdehøj – i Domsognet.
Forsøg med ”Noonprayer” tirsdage
kl. 12 i juli og august.

8. Orientering ved menighedsrådets formand.

Menighedsrådet fortsætter med at
bruge Skak Snitgers kander til
afskedsgave.
Økonomigruppen arbejder med
oplæg til en mere åben og
inddragende budgetprocedure –
orientering i marts.
Kirkemusikskolen tilbyder at
orientere menighedsrådet om dens
virke på månedens emne. Det
tager vi imod.

9. Eventuelt.

28/11 fælles korprojekt i provstiet
– støttes af provstiet.
Stiftets diakoniudvalg arrangerer
temadag om psykiatri.
Temaarrangement om kirkens
gravsten d. 16/3 og d. 18/5.
19 deltagere til mandefrokosten.
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Højskolesangaften med 40
deltagere.
Nationalmuseet ønsker at udtage
prøver af blyklumper på
Domkirkens loft.
Orienteringsmøde vedr.
menighedsrådsvalget d. 12. maj.

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

Anne Rosendal

Annie Larsen

Bjarne Hald

Elisabeth Fogh Hansen

Finn Buhl

Henrik Bondo Nielsen

Henrik Enig

Jesper Kejlhof

Ebbe Overgaard

Lis Kjær

AFBUD

Placeres fremadrettet på lukket
mødes dagsorden.
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Mette E. Bruun

Ruth Vingborg

Sole Bluhme Hansen

AFBUD

Keld Winckelmann

Thorsten Dyngby

Anne-Sophie Olander Christiansen

Maria Harms

Torben Jeppesen

Ane Bisgaard LaBranche

Sarah Krøger Ziethen

AFBUD

