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Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Nyt fra formanden  Indbydelse og tilmelding til TES kursusdag den 26/1 i 
Vorning. 
Arbejdsplan for det kommende år: 
 Onsdag 20/2: Workshop i aktivitetsudvalget (i stedet for tidl. 

planlagt menighedsrådsmøde) 

 Torsdag den 21/3: Repr. til TES fællesmøde i Vorning. 

Menighedsrådsmøder: 
 Torsdag 28/2: Menighedsrådsmøde (Kaffe: Torben) 

 Tirsdag  26/3 Menighedsrådsmøde med gennemgang og 
godkendelse af regnskab 2018 med Sonja Tougaard (Kaffe: 
Peter) 

 Onsdag 24/4: Offentligt menighedsmøde (Kaffe: Mona, hjulpet 
af frivillige efter behov). Mona spørger om vi kan leje lille sal i 
Tjelecenteret. 

 Onsdag den 29/5: Menighedsrådsmøde med gennemgang og 
godkendelse af budget 2020 med Sonja Tougaard (Kaffe: Ann-
Margrethe) 

 Torsdag den 15/8: Menighedsrådsmøde med visionsdrøftelse 
(Kaffe: Per) 

 Torsdag 26/9: Menighedsrådsmøde (Kaffe: Søren) 

 Onsdag 23/10: Menighedsrådsmøde (Kaffe: Jens Ole) 

 Torsdag 28/11: Menighedsrådsmøde med konstituering, inden 
1. søndag i advent der er 1/12 (Kaffe: Anni) 

 Torsdag 9/1 2020: Menighedsrådsmøde (Kaffe: Karina) 

Øvrige planlagte aktiviteter der umiddelbart skal koordineres 
med: 
 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. 

 Tjelecenterets 10 års jubilæum den 25/26/1. Koret synger den 
26/1. 

 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 
Workshop” 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). 
 

Opfølgning på konstitueringen; kort tjek af alle udvalg, poster 
og det kommende kirkeårs arbejde. 
Anni er ikke med i aktivitetsudvalget, men står gerne til 
rådighed mht at hjælpe med at lave kaffe. 
 

3. Nyt fra sognepræsten Tekstet gudstjeneste den 27/1-19. Hele gudstjenesten bliver 
tekstet for hørehæmmet. Frokost efterfølgende koster 50 kr. 
Kirkens totale arbejde: Der er generalforsamling den 26 
februar fra 17-19. Søren og Torben deltager. Søren foreslår 
vi melder os ind i arbejdet, hvilket godkendes af 
Menighedsrådet. 
Julegudstjenesterne samt nytårsgudstjeneste har været godt 
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besøgt.  
Mini konfirmand opstarter. 
Der er konfirmationslejr i februar. 
Kun en konfirmation i Ørum i 2019, med 20 konfirmander. 
2. pinsedag 10 juni foreslås som ude gudstjeneste på 
Petanque banen i Vejrumbro med efterfølgende eftermiddags 
kaffe.  
Himmelske dage i Herning i Kristi Himmelfartsferien. Forløber 
fra den 30/5-2/6 2019. Bustransport arrangeres. 
Hjemmesiden: Himmelskedage.dk. Slås op i næste kirkeblad. 
Der forslås møde med Søren Gregersen vedr. frivillige i 
skilsmissegruppe og hvor skolen ligeledes er inviteret. 

4. Orientering fra kontaktpersonen 
og personaleudvalget 

Kirkeministeriet er rykket for vedr Elsas faldulykke. De svarer 
ikke, der aftales der anmodes om et skriftlig svar. 
Hanne er tilbage igen den 15/2, Lene udfylder rollen indtil da. 
Karin opereret i sin hånd, fortsat ikke helt optimalt. 
Jens Ole er lige starte på et to ugers kursus. Efterfølgende 
kursus er udsat. 
Michael er startet op igen, på samme vilkår som tidligere. 
Begravelser forsøges så vidt mulig at undgås om tirsdagen, 
men bisættelser kan fint finde sted. 
Der skal laves en opgørelse over hvor mange gudstjenester 
hvor der er behov for en ekstra mand. Dette laves til næste 
MR møde. En løsning kunne være man havde en lønnet 
kirketjener, dette beregnes til næste gang. En anden løsning 
kunne være frivillige. 
De nuværende aftaler med graverne fastholdes indtil videre. 

5. Nyt fra Aktivitetsudvalget Poul Erik har trukket sig fra formandsposten og Anette er ny 
formand, med god hjælp fra Poul Erik. 
De har været møde i udvalget i går den 8/1-19 og 
efterårsprogrammet er ved at tegne sig. Der arbejdes på en 
kommende sommerkoncert. Der forventes at der kommer to 
julekoncerter. 
Der er kommet en ekstern medlem Inga Pedersen og som 
allerede har deltaget i møde. 
Ønske fra graverne om info vedr. de kommende 
arrangementer, således at der sikres varme i kirken. 
Til næste møde drøftes kommende MR udflugt til sommer. 
Alle laver brainstorming inden næste møde og forslag og 
ideer meldes til Tommy inden den 20/2-19. 
 

6. Orientering fra Kirke- og 
præstegårdsudvalget, herunder 
nyt fra de tre kirkeværger 

Orgel i Vejrumkirke: En kyndig har været og tilse orgelet, og 
kommet med et tilbud på 22500 kr til rensning og justering af 
orglet.  Orglet kan formentlig rykkes 15 cm frem,  dette 
vurderes senere og med endnu et tilbud. 

 
Snerydning: Der er lavet en aftale med Preben Sandholm, 
Vikarservice i Nr. Vinge Timelønnet. 
Vedr. Kapellet:  
I øjeblikket er det kun muligt at indsætte kister i kapellet 
tirsdag til fredag fra 8-16, altså inden for gravernes 
almindelige arbejdstid. 
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Der er et stort ønske om at kunne indsætte kister uden for 
dette tidsrum selv om det ikke vil være muligt at tilbyde 
oplåsning, klokkeringning mm. Så det f.eks i forbindelse med 
weekender er muligt at flytte afdøde direkte til Ørum Kirkes 
kapel. 
Ejgil Poulsen har indvilliget i at være kontaktperson uden for 
gravernes arbejdstid og i fornødent omfang hjælpe med 
udlån af nøgle eller oplåsning når muligt. 
 
Der blev på denne baggrund vedtaget følgende regler for 
anvendelse af kapellet ved Ørum Kirke: 
Indsættelse af kister kan kun ske efter at kirken er orienteret 
om at der indsættes en kiste. Meddelelse skal så vidt det 
overhovedet er muligt gives til graveren ved Ørum kirke (tlf 
nummer på kirkens hjemmeside) inden for almindelig 
arbejdstid tirsdag til fredag kl 8-16. Hvis graveren ved Ørum 
kirke ikke træffes kontaktes graveren ved Vejrum/Viskum 
kirker. Uden for arbejdstid kontaktes kirkeværgen ved Ørum 
Kirke. 
 
Kister bedes så vidt muligt indsat i tidsrummet fra kl 8-16. 
Inden for dette tidsrum vil det være muligt at tilbyde 
klokkeringning ved indsætning af kisten. Uden for almindelig 
arbejdstid vil det ikke være muligt at tilbyde klokkeringning, 
og adgang til kapellet vil kun være mulig være mulig efter 
afhentning af nøgle til kapellet hos graver eller kirkeværge 
efter forudgående aftale. På sigt etableres en nøgleboks, 
hvortil der udleveres en kode når ønske om indsættelse af 
kisten uden for almindelig arbejdstid aftales. 
Ovenstående regler gælder indtil menighedsrådet træffer 
anden beslutning. 
 
Følgende tekst kommer på hjemmesiden: 
Indsættelse af kister i Ørum kirkes kapel skal normalt ske 
inden for tidsrummet 8-16 på hverdage og kun efter 
forudgående aftale. Uden for gravernes almindelige 
arbejdstid vil der ikke ske klokkeringning ved indsættelse af 
kister. Ønske om indsættelse af kister sker til graveren ved 
Ørum kirke. Hvis denne ikke træffes kontaktes graveren ved 
Vejrum-Viskum kirke eller kirkeværgen ved Ørum kirke i 
nævnte rækkefølge.  
*** 
 
 
I forhold til sikring af gravstenene blev der ved sidste møde 
aftalt udfærdigelse af brev til gravstedsejerne. Kirke og 
Præstegårdsudvalget har endnu ikke haft møde. 
Der skal i nærmeste fremtid indkaldes til kirkesyn. 
Varmestyringen i Vejrum og i Viskum kigges på i januar. 
Forslag fra Søren om belysning i Ørum og i Viskum fra nov. 
til marts. Evt. lave aftale med kirkeværge og elektriker. Dette 
tages op i udvalget. 
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Opmærksomhed vedr løbende sikring af teleslynge 
Forespørgsel om live transmission fra Gudstjenester. Dette 
undersøges i forbindelse med renovering. 
Søren har ønske om at skifte telefon abonnement således at 
telefonen kan omstilles til mobil. 

 

7. Nyt udvalget for renovering af 
Ørum Kirke, og drøftelse af de 
videre planer 

Projekt nyt graverhus træder ”i øjeblikket vande” grundet 
projekt i Bjerringbro, hvor der afventes endelig pris.  
I forhold til kirkerenovering er arkitekterne snart færdig med 
deres udkast. Vi forventer at kunne orientere om projektet 
ifm. det offentlige menighedsmøde i april. 

8. Eventuelt Ros til Granpyntningen på Ørum Kirkegård  

 
Ørum, den 9/1-2019  
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


