
Referat af Menighedsrådsmødet i  
Ørum, Viskum, Vejrum sogne.  
I Konfirmandstuen. 

Dato: d. 24.10.18 kl. 19.00 Blad nr.       

Ordstyrer: Elsa Formandens initialer: TDA 

Kaffe og kage: Elsa Referent: Tommy 
 
 

 Afbud: Ann-Margrethe, Karina, Mona, Jens Ole 
 
 

Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden OK 

2. Nyt fra formanden 
v/ Tommy  

Materiale om Vejkirker blev rundsendt. 
Der har været møde i Tjeleegnens sognenetværk, referatet 
blev gennemgået og findes desuden på DAP’en. Næste 
møde er i Kvorning den 21/3 2019. 

3. Nyt fra sognepræsten 
v/ Søren 

Minikonfirmander (Louise stopper som medhjælper, men 
Margit kan godt klare det sammen med Søren). 
Gudstjenesteudvalg ønskes revitaliseret, som kan tænke nye 
ideer til alternative gudstjenester, frimesser osv. 
Ressourcepersoner efterlyses (Torben og Tommy har meldt 
sig og Peter er positiv for inddragelse + inddragelse af 
personer udenfor rådet, herunder meget gerne unge 
personer. Vi noterer personer igen ved konstitueringen på 
det kommende menighedsrådsmøde. 
Diakoniudvalget ligeledes. 
Der købes nye (supplerende) salmebøger, til erstatning for 
nedslidte. Der købes desuden et sæt af ”100 salmer”. 
Trine starter som ny bistandspræst hos os fra 4. søndag i 
advent. 

4. Orientering fra kontaktpersonen 
v/ Jens Egon 

Arbejdspladsvurderinger (APV) og den årlige runde 
medarbejderudviklingssamtaler (MUS) indledes efter planen i 
November måned med et fælles personalemøde 7/11. 
Forsikringssagen vedr. Elsas faldulykke er stadig uafklaret, 
og ligger pt. ved Kirkeministeriet. 
Lene Kristensen fra Skals indtræder som sangervikar i tre 
måneder. 
Jens Ole forventer at tage en anlægsgartner-uddannelse 
(over fem år), hvilket passes ind ift. jobbet på kirkegårdene. 

5. Nyt fra økonomiudvalget  
v/ Poul-Erik 

Vi godkender kvartalsrapporten, som rundsendt af Sonja. Det 
ser OK mht. at der er styr på forbruget. 
Varmestyringen bør betyde at elregningen falder på sigt (i 
Viskum og Vejrum). 
Opmærksomhed på at udgifter til ejendomsskat er steget 
betydeligt, selvom vi har solgt jord og bygninger fra. 

6. Orientering fra Kirke- og 
præstegårdsudvalget v/ Torben 
og herunder nyt fra 
kirkeværgerne v/ Per, Ejgil og 
Elsa. 

Der er købt minigraver med løvsuger, og den gamle løvsuger 
er solgt i bytte. 
Per er gået videre med projektet om varmestyringen, idet der 
er hentet tilbud hjem. Vi vedtager at tage det billigste tilbud. 
Der har været samråd med Verner som graver i Viskum og 
Vejrum. 
Fugningen af søjlerne ved indgangen til Viskum Kirke er sat i 
værk. 
Kantsten i Ørum er rettet op. Der er skiftet to rækker hække 
på nordsiden af kirken. Der er plantet hæk mod FDF-gården 
og kirkegårdsmuren er repareret. 
Hegnet mellem FDF-gården og kirkegården er ordnet. 
Der har været ros til kirkegårdens udseende. 
Der er et arbejde i gang med reparation af orglet i Vejrum 
Kirke. 
Kirkediget er repareret udvendigt i Vejrum, og der er skiftet 
læder på prædikestolen. 
Kloarkens afløb fra præstegården er stadig ikke i orden, men 
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er under udbedring. 

7. Nyt fra Aktivitetsudvalget 
v/ Poul-Erik 

Plan for fremtidige arrangementer er rundsendt: 
Torsdag 8. november kl. 19.30 i konfirmandstuen Ørum: 
Højskolesangaften i Ørum med Torben og Louise. 
Tirsdag 4. december kl. 19 i Vejrum Kirke: ”Syng Julen ind”   
med Torben og Louise. 
Søndag 9. december kl. 19 i Viskum Kirke: Julekoncert med 
Gospelkoret ”Mosaik”. 
Mandag 17. december kl. 19 i Ørum Kirke: Julekoncert med 
koret ”Coro Misto” 
Mandag 31. december kl. 14 i Vejrum Kirke: Traktement: 
”champagne” og kransekage. 
Mandag 31. december kl. 15.30 i Ørum Kirke: Traktement: 
”champagne” og kransekage. 
Fredag 4. januar 2019 i Ørum – Nytårskur efter 

gudstjenesten kl. 17.30 i Ørum Kirke: Middag i 
konfirmandstuen/ præsteboligen.  
Onsdag 16. januar kl. 17.30: Møde vedr. ”Open by Night” i 
Pinds Hus (Søren og Ejgil deltager). 

Onsdag 23. januar kl. 19.30 I Nørreåhuset, Vejrumbro: 
Højskolesangaften  med Torben og Louise. 
Søndag 27. januar i Ørum -  efter gudstjenesten kl. 10.30 i 
Ørum Kirke: Spisning i konfirmandstuen i Ørum.  
Onsdag 20. februar kl. 19.30 i Ørum: Foredrag/ ”Faste Work-
shop” ved pastor Poul Asger Beck.  
I Marts: Muligt foredrag med ex-rocker (Peter melder tilbage). 
Onsdag 10. april kl. 19.30 i Ørum: Højskolesangaften med 
Torben og Louise.  
I Maj: Om Blå Kors’ Tuba arbejde (Peter melder tilbage). 
 

8. Eventuelt Stiftspræsten for diakoni har tilbudt hjælp til at oplære og 
opstarte skilsmissegrupper, hvor vi mangler mentorer ift. 
skolerne i Vejrum og Ørum. Der ønskes reklame herom 
skrevet i det næste kirkeblad. 
 

 
Ørum, den        
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