Ribe, 3. maj 2019

Referat af det årlige menighedsmøde i Ribe Domsogn, tirsdag 30. april 2019 kl. 19 i Kannikegården
1.
Efter velkomst ved menighedsrådsformand Tage Rosenstand indledtes mødet med et oplæg ved
professor Peter Lodberg, Aarhus Universitet: ”Folkekirken lige nu”. Lodberg gennemgik folkekirkens
særlige forhold bl.a. i i henseende til historiske forudsætninger, nuværende lovgivning og deres
betydning for den moderne folkekirke. Desuden fremhævede Lodberg den mærkbare nedgang i antallet
af præster, som præger kirkens forkyndelse og generelt samfundsmæssige betydning.
2.
Dernæst fulgte ved formanden menighedsrådets redegørelse for arbejdet i det forgangne år og for
planer vedr. resten af menighedsrådets indeværende valgperiode (indtil november 2020):
• Nogle tal:
- Ribe Domsogn har 3.688 indbyggere, heraf 3.225 medlemmer af Folkekirken = medlems% på 87,2.
(74,7 i DK – Ribe Stift 83,5). I 1990 var den 94,3%.
- Fødte 29
- Døde 39
- Døbte 59, heraf et stigende antal om lørdage
- Konfirmerede: 55 + minikonfirmandhold
- Kirkelige vielser 14
- Velsignelser 2
- Kirkelige begravelser 33
- 62 gudstjenester
- 5 ad hoc gudstjenester samt plejehjems-gudstjenester
- 9 andagter
- 5-6 ordinationer
- udgivelse af 3 kirkeblade
- 1 sogneudflugt
- 28 koncerter
- 1 opera
- 1 maratonsang
- 8 lørdagsuniversiteter
- 6 senioreftermiddage
- 2 studiekredse
- Hertil arbejdet m. børne- og pigekorerne samt Ribe Kammerkor
• Økonomi:
- Regnskab 2018 i alt: indtægter kr. 6.878.168, heraf udgør den kirkelige ligning (tildeling kirkeskatter
m.v.) kr. 5.634.972
Andre udvalgte beløb:
- Indtægt entré og kiosksalg: kr. 949.890 (præget af en varm sommer og en lukning af
Borgertårnet i små 3 mdr.)
- Indtægt diverse leje/forbrugsafgifter: kr. 293.306
- Udgift el og varme i Domkirken hhv.: kr. 39.993 og kr. 123.718 (lavt pga. tilbagebetalt à conto)
- Udvendigt vedligehold Domkirken: kr. 44.258

•

-

Drift Kannikegård: kr. 186.605
Videreformidlet ligning til Ribe Kirkegårde: kr. 983.993
Den ajourførte målsætning for 2019 hedder i Domsognets budget:
”Ribe Domsogns menighedsråd har en særlig forpligtelse til at sikre sin sognekirke, Domkirken som
et kirkeligt centrum for sogn og stift. Herunder bidrage til at skabe gode forudsætninger for kirkens
mange opgaver i henseende til det kirkeligt forkyndende og til sognets liv og vækst foruden at sikre
vedligehold såvel som ajourføring af kirkens bygnings- og inventarmæssige rammer. Endvidere ser
menighedsrådet det som en væsentlig opgave at sikre og udvikle Kannikegården dels som ramme
omkring møder og aktiviteter til glæde for sogn og by, dels som en integreret del af Ribe bys
kulturhistorie.”
Med udgangspunkt heri har de konkrete projekter omfattet arbejde med:
at tilstræbe et højt kvalitetsniveau – i kerneydelser som gudstjenester, kirkelige handlinger samt
konfirmandundervisning og koncerter samt betjeningen af turister. Domkirken: 218.000 besøgende,
Borgertårnet 46.000 og i Domkirkemuseet 45.000. – nedgang på 25% i f.t. 2017.
flygtninge der har ønsket at konvertere til kristendommen. Tolkeanlæg anskaffet m. fondsmidler.
kantorstillingen, som har været vakant og vanskelig at besætte siden Lotte Glæsels fratræden i
sommeren 2018. Fra 1.10. 2019 er Lars Ole Mathiasen, Esbjerg, konstitueret i stillingen.
nødvendige vedligeholdelsesarbejder: Tuf, vinduer og i efteråret udskiftning af dækket på
Borgertårnet.
Domkirkepladsen, diverse brug og især p- forhold
kommunikation – herunder hjemmeside og annoncering
kirkegårdsindretning samt nye mandskabs-faciliteter + værksted på gl kirkegård
For 2019 og 2020 arbejdes der bl.a. med:
planer for bedre varme og lysforhold i Domkirken
planer for formidling af Kannikegårdens ruinrum
Domkirkens jord – fortsat eje eller sælge?
Folkemøde vedr. 100 året for Genforeningen i 2020 – ikke et menighedsrådsinitiativ, men Domkirke
og Kannikegård bliver vigtige lokaliteter vedr. afvikling
projekt vedr. restaurering af Processionsgangen – forventes fondsfinansieret
Efter formandens redegørelse udspandt sig en kort drøftelse, som bl.a. omfattede
spørgsmål vedr. den forventede renovering af Processionsgangen og til aktiviteter generelt,
herunder Folkemødet 2020
der blev efterlyst en mere dialogbaseret mødeform

•

Formanden takkede herefter for fremmødet og afsluttede årets menighedsmøde.
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Ref.: Karsten Eskildsen, sekretær Ribe Domsogns menighedsråd

