Menighedsrådsmøde
Ørum, Viskum, Vejrum sogne.
I Konfirmandstuen.

Dato: d. 29.5.19 kl. 19.00

Blad nr.

Ordstyrer: Torben

Formandens initialer: TDA

Referent: Tommy

Kaffe & kage: Per

Afbud: Ann-Margrethe, Karina, Anni
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra formanden
- Nyt fra udviklingssamtalen
med provstiudvalget
- Velkommen til Anette
Nielsen som nyt medlem fra
Viskum + drøftelse omkring
rekonstituering

3. Nyt fra sognepræsten

4. Planlægning af kirkesyn d. 4/6

5. Nyt fra Økonomiudvalget v/
Poul Erik. Gennemgang og
godkendelse af budget 2020
med Sonja Tougaard
6. Nyt fra Aktivitetsudvalget

OK
Torben, Poul Erik og Tommy deltog i udviklingssamtalen med
Provstiudvalget, der var meget tilfredse med vores
udviklingsplaner. Vi fremlagde bl.a. vores projekter med
kirkerenovering og graverhus i Ørum, og orglet i Vejrum,
samt ønsker om forbedring af adgangsforhold og belysning i
Vejrum, Viskum og Ørum. Der blev desuden diskuteret
stillegudstjenester og babysalmesang.
Menighedsrådet godkendte at Anette Nielsen indtræder i
menighedsrådet for Viskum, idet Jens Egon udtræder.
Valg af ny kontaktperson foretages ved næste
menighedsrådsmøde.
En underviser fra gartnerskolen kommer på besøg i uge 24,
og hjælper med at udarbejde årshjul for arbejdet på
kirkegårdene. Det er planen at få tilknyttet en
mentor/konsulent som kan hjælpe graverne og en ny
kontaktperson med at prioritere den bedst mulige prioritering
af opgaverne på kirkegårdene.
Konfirmationerne forløb rigtig godt. Friluftsgudstjeneste i
Vejrumbro 2. pinsedag med teleslynge og højtaleranlæg.
FDF spørges. Vi har Nørreåhuset hvis det regner.
Open by Night 14/6 under aktivitetsudvalgte.
Der bliver et samlet konfirmandhold med op til 26 elever
torsdag. Online tilmelding virker fint.
Programmet er:
08.00:
Kirkesyn Vejrum Kirke
08.45:
Kirkesyn Viskum
Ca. 9.45: Kaffe i konfirmandstuen
Ca. 10.15: Syn af Ørum kirke og præstebolig.
Ca. 11.30: Frokost i konfirmandstuen.
Følgende 12+1 personer deltager: Herluf, Elsa, Per, Ejgil,
Jens Ole, Verner, Karin, Søren, Torben, Anette, Anni og
Tommy (samt nok Inga; Torben ville høre om hun kunne stå
for kaffen). Tommy bestiller smørrebrød + drikkevarer.
Det rundsendte budget blev godkendt kl. 19:34.
Kvartalsrapporten blev godkendt.

Udflugt for menigheden til Tange-værket 21/9 med start kl
10, måske 9:30 (kommer i Kirkebladet). Jens Ole deltager fra
personalegruppen.
Anette laver opsamling ift. Open by Night.
Der har været møde i gudstjenesteudvalget, bl.a. ift.
planlægning af høstgudstjenester (I Vejrum og Ørum, med
spillemænd, idet vi forsøger at etablere en tradition hvor der
gøres ekstra ud af det her).
7. Orientering fra Kirke- og
Lyden i Ørum kirke er gennemgået, og desuden de punkter
præstegårdsudvalget, herunder der blev gennemgået i budgettet.
nyt fra de tre kirkeværger
Den nye minigraver/læsser kommer mandag.
Ørum: Der har været en henvendelse vedr. gravsten i
Lapidarium, som familien gerne ville have hjem. Stiftet har
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8. Eventuelt
Ørum, den

underskrifter

godkendt, den kan udleveres mod vi sørger for underskift på
at det er clearet i familien.
Vejrum: Der er sager med legater for grave der kun løber i
dele af fredningsperioden (derefter må gravstedet sløjfes,
men kan jo ikke benyttes igen). Præcedens er at der betales
for sløjfning inden for fredningsperioden, men hvis det er ved
enden af fredningsperioden er det uden beregning. Vi følger
vedtægterne. Digitalisering af kirkegårdkort starter i Vejrum
så snart der er tid.
Viskum: Der bliver lavet oplagsplads for jord mv. uden for
diget. Viskum kirkes varmestyring virker ikke, nogle gange er
der 35 grader, andre gange 14 grader; det er nok noget med
en udendørs føler, så det bliver der tjekket op på. Det samme
gælder for Vejrum. Der tjekkes også med en logger.
Vi vedtager kirkegårdsvedtægter og priser kommer på
hjemmesiden, og gennemgås på et menighedsrådsmøde
med efterfølgende opdateringer.
Ingen punkter

