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1.0. Hvem kan bruge lokalerne?
Ringsted Sogns mødelokaler er beregnet til brug for konfirmandundervisning, til møder,
studiekredse og lignende, som arrangeres af sognet.

Lokalerne udlejes desuden til sammenkomster eller receptioner efter kirkelige handlinger
afholdt i Sct. Bendts Kirke, Klostermarkskirken, samt Ringsted Kirkegårdskapel.

Endvidere kan lokalerne efter aftale anvendes til et alsidigt kirkeligt og folkeoplysende,
arbejde, samt til lokalt foreningsarbejde omfattende alle aldersgrupper i Ringsted Sogn.
Lokalerne kan ikke benyttes til:
Arrangementer af erhvervsmæssig karakter.
Arrangementer der er i strid med kirkens tarv.
Sognets medarbejdere, frivillige med Frivillighedskort og menighedsrådsmedlemmerne kan
låne mødelokalerne til arrangementer i forbindelse med kirkelige handlinger

2.0
[Skriv her]

Sognegård og mødelokaler i Klostermarkskirken

Udlejning i forbindelse med kirkelige handlinger (mindesamvær, dåbs- og
Bryllupsreception) er altid med personale
Mindesamvær/Reception har en varighed af max fire timer. Derudover kan der komme
tid til borddækning/afrydning m.v.

2.1. Dåbs- og bryllupsreception

Indkøb, servicering, oprydning
Mad og drikkevarer skal lejer selv komme med, men Ringsted Sogn kan godt være
behjælpelig med indkøb. Dette vil blive faktureret til indkøbspris og forbrugte timer vil
blive lagt til regningen

2.2. Mindesamvær
Prisen er 85 kr. pr. person og omfatter indkøb, borddækning og oprydning
Arrangementet omfatter kaffe/te, bolle med smør, samt wienerbrød.
Ønskes yderligere mad og drikkevarer skal lejer selv komme med dette. Vi kan godt være
behjælpelig med indkøb. Dette vil blive faktureret til indkøbspris og forbrugte timer vil
blive lagt til regningen

2.3. Udlejning til eksterne bruger

Det er muligt at booke seks måneder af gangen
Foreninger skal betale leje. Hvis man benytter sig af personale bregnes 250 kr. i
timen + evt. kostpris for brød mm.
Lejepris er 500 kr. for lokaler i Klostermarkskirken og sognegården
Prisen for sognegårdens menighedssal er 650 kr.
Ønskes at benytte køkken - betales der yderligere 500 kr.
Kirkelige organisationer skal ikke betale leje. Hvis de benytter sig af personale
beregnes 250 kr. i timen + evt. kostpris for forplejning
[Skriv her]

I forbindelse med dagskurser aftales det individuelt med Kirkekontoret hvilken pris
der skal betales pr. person.
Hvis der ikke benyttes personale skal lånere selv sørge for bordopstilling.
Lokalet skal altid efterlades ryddeligt. Borde og stole skal stilles som anvist på
ophængt plan og borde og stole skal tørres af.
Alle vinduer og døre skal lukkes.
Aftaler om AV-midler aftales med Kirkekontoret
Aftale om afhentning af nøgler aftales med Kirkekontoret

2.4.

Udlejning til interne brugere

Det er muligt, at benytte lokalerne i forbindelse med kirkelige handlinger. Der skal
ikke betales leje og kan kun bruges i forbindelse med reception (op til fire timer) Hvis
der skal bruges personale er reglerne de samme som ved andre receptioner

3.0.

Sct. Bendts kirke & Klostermarkskirken

Det er muligt at låne kirkerne til velgørende og kommercielle
koncerter seks gange årligt. For kirkelige organisationer og til velgørende formål
er det gratis. For kommercielle koncerter koster 7.500 kr.
I forbindelse med kommercielle koncerter står arrangør selv for alt i
forbindelse med koncerten. Det være ekstra stole. Lys/lyd arrangement m.v.
og efterfølgende nedtagning. Der vil dog altid være en kirketjener til stede i
kirken

4.0. Ringsted Kirkegårdskapel
[Skriv her]

Det er muligt at leje kapellet i forbindelse med bisættelse/begravelse
Det er gratis for medlemmer af folkekirken.
For ikke medlemmer af folkekirken koster det 1.872 kr. i kapelleje
Hvis en folkekirkepræst medvirker ved en bisættelse/begravelse og der ønskes
organist og kor, koster det yderligere 1.872 kr.

[Skriv her]

