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Dagsorden Beslutning 

  1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 

2. Nyt fra formanden/ 
næstformanden 

Mød din nabo – Materiale fra Stiftet med opfordring til at 
invitere udlændinge m.fl. til middag hjemme. 
Sidste gudtjeneste med præst Leif Holmstrøm. Præsten 
Trine fra Vammen træder i stedet til med diverse opgaver i 
sognene. 
Møde med provstiudvalget den 21. aug. 2018 (Torben og 
Poul-Erik deltager + Herluf som bygningssagkyndig). 
Budgetsamråd den 4/9 i Viborg (Tommy og Poul-Erik 
deltager). 
Tjelecentret fejrer 10 års jubilæum den 26. januar 2019, og 
de har spurgt til om vi ville bidrage med noget musik mm. Der 
er nedsat et lille udvalg, Torben er kontaktperson. 
Tommy præsenterede en opdateret adresseliste og oversigt 
over funktioner i pastoratet og menighedsrådets arbejde. 
Listen opdateres efter punkt 4 og rundsendes til rådet. 

3. Nyt fra sognepræsten Der var afbud fra Søren, så vi samler op ved næste møde. 

4. Re-konstituering Jf. referatet fra mødet 11/6; ift. fx kirkebladsudvalg, 
gudstjenesteudvalg, sekretærfunktionen og inddragelse af 
frivillige mv. 
Anne-Margrethe vil gerne fortsætte som sekretær og foreslås 
som formand for blad- og hjemmesideudvalget. Karina 
supplerer som sekretær, når AM ikke er der. Ros til AM for 
gode initiativer til bladindhold. 
Karina hjælper også til i bladudvalget. 
Forslag om Inga Pedersen fra Ørum vil i bladudvalget eller 
om hun har lyst til andre opgaver (Inge har efterfølgende sagt 
ja til at hjælpe). 
Forslag om plads til andet i kirkebladet til andet fælles 
materiale, som vi så det i bladet ved Timring Kirke ved 
Herning. 
Mona er fortsat aktiv suppleant i rådet, deltager i møderne, 
og fortsætter som FDF kontaktperson og i aktivitetsudvalget. 
Gudstjenesteudvalgets formål skal reovervejes (Tommy 
bidrager gerne til udvalget). Forslag om friluftsgudstjenester, 
flere koncerter i kirkerne, frimesser eller 
koncerter/gudstjenester ifm. lokale byfester. 

5. Orientering fra 
personaleudvalget/ 
kontaktpersonen 

Der er ansat en organist vikar for Michael, som er Dorthe, og 
som har spillet til de første gudstjenester. 
TDC har eftergivet regningen for data, som ikke blev brugt. 
Venter på svar ift. Elsas faldulykke fra forsikringen. 
Opfordring til at deltage i udflugten den 2. sep 2018, og 
frivillige på listen udenfor rådet vil også blive inviteret. 
Menighedsrådet har drøftet offentliggørelsen af 
menighedsrådets navne på hjemmesiden, og disse er 
nedskrevet fra valglisten. Så persondataforordningen er 
overholdt. 

6. Orientering fra Kirke- og 
præstegårdsudvalget 

Møde i Ørum Kirke med div. kirkesagkyndige den 24. sep 
2018 sammen med udvalget og arkitekten. 
Graverprojektet er hjemsendt og sendt tilbage med nyt 
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  budget. Der blev drøftet forslag om at bevare det gamle 
kapel og bygge ny graver og toiletbygning mv. Et 
opmærksomhedspunkt er afstanden til toilettet fra kirken. 
Forespørgsel om 5% pulje bidrag til minilæsser, Torben 
rykker provstiudvalget for et svar. 
Forespørgsel om reparation af kirkediget i Ørum kan 
igangsættes, og det kan det. 
Forespørgsel om læder på prædikestolen i Vejrumbro kan 
repareres og ja det kan det. 
Der er bevilget ca. 60.000 kr. til udskiftning af hække på 
budgettet til 2019 af egne frie midler, som besluttet på det 
forrige menighedsrådsmøde. 
Der er bevilget penge til udskiftning af dør og lydisolering af 
væg mellem konfirmandstuen og præstegårdens køkken i 
Ørum. 
Orgel i Vejrumbro skal renoveres og måske flyttes lidt frem, 
og der bliver lavet et tilbud. 

7. Visionspunkt Vi drøftede med baggrund listen og udvalg mv. de lange 
linjer og visioner for vores arbejde. Hvad vil vi gerne have 
nået i denne rådsperiode? Og hvordan stikker vi linjerne på 
længere sigt? 
Kirkekaffe kører fint. Anni spørger Søren ift. om han skal 
have hjælp til det i Vejrumbro. 
Medarbejderrepræsentant fungerer fint ligesom opgaverne 
som den bygningssagkyndige varetager. Ejgil fortsætter som 
kontaktperson til VIKRA, hvis den stadig eksisterer (Det er 
efterfølgende blevet bekræftet at Viborg Kirkeradio er nedlagt 
og vores funktion med kontakt hertil ligeså). 
FDF kører stabilt både i Ørum og Vejrumbro, og der kommer 
flere og flere børn. 
Den nye, flotte hjemmeside kører nu på www.øvv.dk or ros til 
Peter for arbejdet hermed ;=) 
Planlægningen ift. renovering af Ørum Kirke kører også lige 
så stille fremad, men graverhuset prioriteres først. 
Diakoniudvalget skal vitaliseres. 
Sørge for at være synlig på hjemmesider og 
facebookgrupper for Ørum og Vejrumbro (Ørum din by 
facebook, og Vejrumbro.dk). 
Gudstjenesteudvalg vil søge inspiration. 
Aktivitetsudvalget kører på et minimum. Julekoncerter må 
gerne prioriteres i to eller alle tre kirker. Der er forslag om 
Klitmøller Gospelkor og Onsild koret. 
Forslag om frivillighedskoordinator til arrangementer i kirker 
til praktiske formål. Forslag om at det efterlyses i bladet. 
God ide at kirkeværgerne kom i kirke- og 
præstegårdudvalget, og det fungerer godt.  
Økonomiudvalget kører. Personaleudvalget kører og 
kontaktpersonen opfordrer til at efterspørge mere hjælp hvis 
der er behov. 

8. Eventuelt Intet. 

 

http://www.øvv.dk/


Vejrumbro, den 15. august 2018  
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 


