
Menighedsrådsmøde  
Ørum, Viskum, Vejrum sogne.  
I Konfirmandstuen. 

Dato: d. 28.2.19 kl. 19.00 Blad nr.       

Ordstyrer: Tommy Formandens initialer: TDA 

Kaffe og kage: Torben Referent: Ann-Margrethe 
 
 

 Afbud: Torben, Anni, Karina, Peter, Per, Jens Ole. 
 
 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, med følgende nye punkter til drøftelse: 
Babysalmesang, hjemmeside, hjælpekirketjener, Elsas 
faldulykke.  

2. Nyt fra formanden  Tjelecenterets jubilæum gik godt.  
Himmelske dage i Kristi himmelfarts ferien. Fælles tilmelding 
med bus til Gudstjenesten om torsdagen. Hvis man ønsker at 
deltage i de øvrige dage, er det med egen transport. Sættes i 
kirkebladet ved næste udgivelse. 
Vi har modtaget et inspirationshæfte vedr. fremtidens kirke – 
Hvordan øges antallet af kirkegængere? Rapport fra et 
initiativ i Høsterkøb Kirke. 

3. Nyt fra sognepræsten Der var tekstet gudstjeneste i slutningen af januar, hvor alt 
var tilrettelagt også for hørehæmmede. Søren er blevet 
kontaktperson. En meget god oplevelse. Vi har selv det 
tekniske udstyr, så man kan overveje at tilbyde 1-2 gange 
hvert halve år. Efterfølgende var der foredrag, som blev 
skrivetolket. Foredraget var om døvhed! 
Minikonfirmander deltager i familiegudstjeneste i Vejrum 
søndag den 3/3. I alt 13 konfirmander. Meget godt 
samarbejde med skolen. 
2. pinsedag udendørs gudstjeneste ved Petanque banen i 
Vejrum kl 14. 
Konfirmation den 18 maj kl 10 i Ørum, og i Vejrum den 25 
maj kl 11. Elsa, Mona, og Eigil melder sig som hjælpere. 
14 juni er der open by night i Ørum. Forberedelse således 
det kan komme i kirkebladet. 
Næste års TES (Tjeleegnens Sognes) fælleskursus skal 
arrangeres hos os. 25 Januar 2020 evt. med foredrag vedr. 
hørenedsættelse og betydning heraf. Evt. inviterer Stifts 
præsten til at tale om diakoni. Om eftermiddagen evt. 
indbyde Claus Laursen, der har bachlor i teologi, til referering 
af Markus evangeliet. Vi skal booke Tjele centeret.  
Kirkens sociale arbejde: Søren var til generalforsamling, hvor 
det blev omtalt og de forskellige tilbud. Kontingent 2400 kr 
årligt. Enkelte personer kan ligeledes melde sig ind og give 
økonomiske bidrag. 
Skilsmissegrupper for børn forventes oprettet i Ørum og 
Vejrum. Møde fredag den 8. Marts. 

4. Orientering fra kontaktpersonen 
og personaleudvalget 

Hilsen fra Hanne med tak for opmærksomheden ved hendes 
60 års fødselsdag. 
Louise: Der er ikke nok tilslutning til babysalmesang. Der skal 
helst være 8 pr hold. Evt. brede tilbuddet ud til vores 
nabosogne. Louise foreslår vi kan tage en prøve periode på 
3 mdr. Louise for fuld opbakning for at forsøge med 
samarbejde med vore nabosogne. 
Hjælpekirketjener. Vi skal forhører os i Stiftet om vi har 
tilladelse til at oprette en ny stilling. Ca 13-14000 kr til 
budget. Tilbagemelding til næste MR møde i marts.  
Elsa`s faldulykke: Ved klagen videre til kirkeministeriet, kom 
blot en bekræftelse på modtagelse, efter et par rykkere kom 
der endelig et svar, men konklusionen er, at det ikke kan lade 
sig gøre med erstatning med mindre man ønsker at lægge en 
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sag an. Vi lader dagen ligge her. 
Jens Ole er kun på et kursus her i foråret.  
Karin starter op igen. 

5. Nyt fra Aktivitetsudvalget Der arbejdes på koncerter og foredrag. 
Næste arrangement er kommende onsdag: ”Fra Rocker til 
Kristen” 

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

Dato for kirkesyn er på vej. 
Vi venter på at få mini læsseren der skulle have været leveret 
i slutning af jan. Vi låner en fra firmaet indtil de kan leverer. 
Der er blevet ryddet godt op omkring Vejrum Kirke. Varmen 
skulle fungere. 
Viskum: Øst fra kirken foreslås grøn plæne til 
urnenedsættelser. 
Søjlerne i Viskum smuldrer. 

7. Planlægning af det offentlige 
menighedsmøde den 24/4 

Forsamlingshuset er bestilt. 
Orientering om kirkens sociale arbejde. 
Dagsorden ud på hjemmesiden mv. ca. 4 uger før + annonce 
rykkes i avisen. 
Planen er, at der i lighed med sidste år inviteres til 
fællesspisning for menighedsråd, medarbejder og frivillige før 
mødet. 

8. Eventuelt 
 

 
 
 

Årsregnskab: Budget overholdes.  
Hjemmeside: Der mangler tlf. Nummer på organist og 
kirkesangere. Søren opdater listen sammen med Sogn.dk 
AM sætter ind vedr. oplysninger til bedemænd. 
Opdatering af udvalg. 
Der blev ytret forslag om morgensang i Kirken 
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