Referat fra offentlig menighedsrådsmøde onsdag den 24 april 2019.
1. Velkomst ved Tommy Dalgaard.
2. Valg af dirigent: Torben Bennedsgaard
3. Valg af referent: Ann-Margrethe Rønholt
4. Dagsorden godkendt.
5. Årets gang ved Søren Tholstrup Christensen:
Trine Munk har tidligere vikarieret 50% for provsten, men idet provsten nu er flyttet til
Bjerringbro er der en ny fordeling. Denne er således at Trine (præsten fra Vammen) nu
dækker 12 gudstjener her om året samt et konfirmandhold som bliver i Vejrumbro. De 12
gudstjenester giver således Søren en ”tynd” kalenderen, således at 6 af de 12 gudstjenester
bliver der hvor Søren i forvejen har fri. Aftalen med afløse ordning mellem Ørum, Vejrum
og Viskum sogne og Hammershøj, Kvorning og Vorning sogn er ophævet.
Ny persondata lov har givet en hel del mere arbejde., men også en betydelig større
sikkerhed. Der arbejdes på sikker e-mail til kirkekontoret samt en sikker online tilmelding
til konfirmander.
I år et hold konfirmander i Ørum, hvor alle går til konfirmandforberedelse og ligeledes et
hold i Vejrum.
Næste år ingen 7 klasse i Vejrum.
Minikonfirmander har der været to hold. Et i Ørum og et i Vejrum. Stor forskel på de to
skoler. Spændende og sjovt arbejde og mærke børnenes begejstring.
Fortsat tilbud om baby salme sang. Udfordret af få for deltager. Nu sammenlagt med nabo
sogne.
Pastoratet er meldt ind i kirkens sociale arbejde. Det betyder at vi får del i en masse
ressourcer. Der arbejdes på at lave trivselsgrupper/skilsmissegrupper i samarbejde med
skolerne. Der samles grupper af børn hvor forældrene er skilt og hvor børnene har et
forum hvor de har mulighed for at være sammen med andre børn i samme situation. Vi
håber på at starte et hold efter sommerferien .
Til efteråret/vinter tilbydes der kristendomsundervisning over 4 aftener.
6. Beretning fra menighedsrådsformand Tommy Dalgaard.
Tak til Søren for mange de nye tiltag Søren har været med til at iværksætte.
Præsentation af alle aftenens deltagere.
MR holder ca. 10 møder årligt. Gennemgang af diverse funktioner.
Beretning fra kasser Poul-Erik Pedersen:
Gennemgang af oversigt fra 2018. På driften et pænt overskud, men der er underskud
på Anlæg, men samlet set et pænt overskud på året der gik.
Indtægterne kommer fra Ligning, (betaling fra gravstedsejerne, salg af planter mm) samt
andre indtægter som primært er præstens boligbidrag og forpagtningsafgift.
Udgifter: Driftsudgifter vedr. kirkerne, udgifter til kirkelige aktiviteter herindunder
konfirmandundervisning, foredrag, møder samt løn som udgør ca. 2/3 fx løn til organist og

kirkesanger. Udgifter til kirkegårdene med vedligehold, nyanskaffelser, kontorudgifter
samt lønninger. Præstebolig med vedligeholdelse, alm drift, kontorudgift, ejendomsskat.
Desuden administration fx udgifter i forbindelse med MR møder, kontorudgifter, løn til
regnskabsfører, kurser og efteruddannelse.
Anlægsprojekter 2019 Provstiet har godkendt:
Mandskabsbygning
Renovering af konfirmandstue
Ny maskine til kirkegårdene
Forslag til priser på gravsteder mm. Ønske om at disse være offentlig tilgængelig. Fx at
lave en pjece eller priser på hjemmesiden.
Gerne flere foredrag og flere sangaftener.
Renovering af konfirmandstuen ved Torben Bennedsgaard
- lydisolering af vægge
- Nye projekter til undervisning og foredrag
- Bedre lyd
7. Sognets kirkegårde. Beretning fra de tre kirkeværge
A. Ørum kirke ved Eigil Poulsen:
På nordsiden af kirken er vi i gang med at skifte hække og kantsten. Det bliver mere åben
men kun positiv tilbagemeldinger.
Lapidarum flyttes til vest enden af kirkegården. Der er lagt grus og to sten er flyttet.
Kirkemuren er repareret. Revnet tagsten er skiftet ud.
Der er mange tomme kistepladser på kirkegården grundet flere og flere urnegravsteder.
Man kan godt reserver et gravsted for fornuftig penge.
Muren på hovedgaden er der en sjælden plante i muren –” murrude”
B. Viskum kirke ved Per`s afløser Annette:
Udfordringer med furer på stolperne ved kirkegården – der er nu kommet dato på
renovering.
Vinduerne er malet og renoveret inde fra.
Opbevaring af jord – hvor vi har fået lov til at få jorden uden for kirkegården.
C. Vejrum kirke ved Elsa Sundstrup:
Kirken siden sidst: Alterskrænken slebet af og behandlet. Orgel ekspert har været på
besøg. Varmestyring i Vejrum kirke. Skulle gerne kunne styres via mobiltelefonen.
Kirkediget har fået limet dækstene. Skal fremadrettet gennemgå en indgribende
renovering. Der er blevet ryddet en del buske og træer mhp. ny beplantning.
Digtal kirkegårds kort er blevet bestilt.
Kommende opgaver: Fremrykning af orgel for at skaffe bedre benplads, gerne gardiner op
i kirken igen, adgangsforhold til kirken men svært med en gangbar løsning.
7. Status på renovering af Ørum kirke samt gravhus ved Torben Bennedsgaard:

Ikke renoveret siden 70èrne.
Det der aktuel er på tegnebrættet har endnu ikke været diskuteret.
Ingen trin fra våbenhus til kirken. De forreste to bænkerækker i kirken fjernes. Renovering
af knæfaldet, så det bliver mere ergonomisk. Bedre plads ved klaver og orgel. Glasparti op
mod tårnrummet. På nordsiden af tårnet evt. en tilbygning med handicaptoilet samt
teknik. Nationalmuseet skal dog godkende såfremt der skal laves hul i tårnmuren.
Altertavlerne er bevaringsværdige – men ikke gået dybere ind i det – formentlig
nationalmusset der står for det.
Kommentar:
Størrelse på tilbygning
Pusleplads ved handicap toilet?
Offentlig adgang af toilet?
Automatik af skodderne ved kirkeklokkerne. Kun dem mod vest åbner!!
Strømmen skal dimensioneres.
Ny graverbygning ved Ørum kirke:
Ideen er placering bagerst på kirkegården
Bruttoareal Ca. 154 m2. Indeholder maskinrum, graverhus samt kapel med toilet.
Træder vande idet provstiet som udgangspunkt kun vil give 1,6 mio i tilskud, grundet
graverhus i Bjerringbro hvor m2 priser måske er noget lavere.
Den gamle mandskabsbygning rages ned.
Kommentar i forhold til de store træer, kirkegårdskonsulent har anbefalet ikke at fjerne
træerne.
8. Diskussion – se ovenstående
9. Intet til evt.

