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1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt. Pkt. 7 rykkes frem.
Kvartalsrapporten kommenteres under nyt fra formanden.
Elsa fortæller om den kommende udflugt. Der er brug for
hurtig tilbagemelding i forhold til busbestilling.
Den 24/10 er der fælles menighedsrådsmøde for gamle Tjele
kommune. Vi står for at arrangere. Oftest er det formanden
for MR og sognepræsten der deltager + evt. flere.
En dags kursus i januar 2020 blandt andet med
foredragsholder vedr. hørehæmmet, forfulgte kristne mm.
Der er kommet en ansøgning fra Lærke Christensen som
skal ud at rejse med et missionsskib der hedder Logos Hope.
Skibet Logos Hope er et stort internationalt projekt hvor 60
forskellige lande arbejder sammen for at dele viden, hjælp og
håb, hvor skibet kommer frem. Lærke vil gerne komme og
fortælle om sin tur, og har ansøgt om MR om økonomisk
støtte. Dette er der enighed om, at der gives 1000 kr., i lighed
med tidligere lignende forespørgsler.
Resume af Kvartalsrapporten v. Poul Erik:
Der er brugt betydeligt mere varme end tidligere samt et stort
el forbrug. Forbrugsskemaerne vil blive kigget igennem.
Præste- og kirkegårdsudvalget vil følge op.
Desuden et forbrug af vedligeholdelses af kirkerne, som er
afstemning af orglerne.
Stigning i vandforbruget i Vejrum. Der holdes øje med
vandmåleren.
Stigning i trykning af kirkebladet.
Der mangler bogføring af en kirkekoncert på 8000 kr.
Vedligeholdelse af præsteboligen på 20000 kr.
Kvartalsrapporten er godkendt af MR d.d.

2. Nyt fra formanden/
næstformanden

3. Nyt fra sognepræsten

Nyt fra næsteformanden:
Torben har deltaget i det sidste bestyrelsesmøde i kirkens
sociale arbejde hvor der er besluttet at ansætte en
frivillighjælps koordinator, hvor Borger fonden har givet støtte
til i et år.
Nyt fra trivselsgrupperne. Der starter et kursus for voksne i
en trivselsgruppe. Man bliver uddannet til det og der er
supervision til gruppen. Lærere kommer af sted på kurset så
de ved hvordan det arbejdes.
Konfirmander: 25 tilmeldte. Gospelworkshop den 20 sep.
Konfirmandlejer i jan på Djursland Efterskole.
Konfirmationer i 2020:
9. maj Viskum
16 maj Ørum
Ingen i Vejrum
Minikonfirmander i næste uge.
Høstgudstjeneste den 22 og 29 sep. Der bliver behov for
frivillige til hjælp med det praktiske.
Elsa og Anni hjælper i Vejrum.
Det er en del fra aktivitetsudvalget der ikke er kommet med i
det kommende kirkeblad. Der har været udfordringer med at
sende korrektur læsning til de ansvarlige personer.
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4. Re-konstituering

Vedr. valg af ny kontaktperson efter Jens Egon:
Jens Egon arbejder på laveste blus og vil gerne afgive det
sidste arbejde.
Det skal være en fra råddet. Men der kan hentes en del
hjælp ude fra v/ provstiet.
Et forslag for Torben Bennedsgaard er, at han indtræder i
personalegruppen og at de således i dette udvalg fordeler
diverse opgave heriblandt kontaktpersonens opgaver.
Tommy, som er i personaleudvalget, indkalder til det
kommende personaleudvalgsmøde 30/8, hvor der aftales en
officiel kontaktperson, til godkendelse på næste
menighedsrådsmøde.
Ajourføring ift. kommende arrangementer v/ Poul Erik.
Allerede planlagt:
Højskolesangaften Vejrum 28. August
Udflugt den 21/9 som Eigil har arrangeret. Tilmelding til
kirkeværgerne senest den 14 september.
Foredrag i Ørum den 25 september om Cambodia.
22. Oktober fra Grundvig til Kim Larsen
13 November højskolesangaften i Ørum
3 julekoncerter – endnu ikke endelig på plads.
Peter udtræder af aktivitetsudvalget.
Der er indkaldelse til nyt møde mhp forårets arrangementer.
Ved arrangementer kan der ”gives frivilligt og kaffepenge”
hvor pengene går til kirkens sociale arbejde.

5. Nyt fra aktivitetsudvalget

6. Orientering fra Kirke- og
præstegårdsudvalget

7. Visionspunkt

Herunder evt. nyt fra kirkesynet den 4/6 2019 mv. v/ Torben
Kirkesyn med en række punkter som der arbejdes på. Der er
taget kontakt til AK total.
Der er penge til orgel renovering. Sker inden for 1-2 mdr.
Desuden penge til konfirmandstuens renovering.
Forhåbentlig med mulighed for at gøre i uge 41-42.
Ole Daugaard kommer som konsulent i forhold til Graver
teamnet og kan evt også bruges som konsulent til
omlægning af kirkegårdene.
I Vejrum renovering af en mur, regning større end forventet.
Forespørgsel om at få en aflagt sten fra Ørum kirkegård.
Dette accepteres efter godkendelse af MR. Ved hver
forespørgsels skal det tages op ved MR. Der skal skrives
under på at navnet fjernes inden gravstenen forlader
kirkegården.
Drøftelse af de langsigtede planer for kirkens fysiske
rammer; renoveringen af Ørum Kirke, nye graverfaciliteter,
adgangsforhold, belysning, langtidsplaner for vores
kirkegårde osv.
Fastholde ønsket om at forberede adgangsforholdene til
både Viskum og Vejrum kirke.
Torben B har lavet en skrivelse til provsti udvalget vedr
afslag af økonomiske støtte til projekterne vedr fornyelse af
Ørum Kirke samt afslag til forbedring af adgangsforholdene i
Vejrum. God ide at tage dialogen med provstiudvalget og evt
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invitere dem herud.
Fastholde det brede udvalg af aktiviteter i kirken, heriblandt
Gospel workshop, folkemusiker samt variation af
julekoncerter.
Fremadrettet arbejde på en langsigtet plan over hvordan
vores kirkegårde skal se ud – evt. en 50 Års plan med
løbende justering efter befolknings behov og krav.

8. Eventuelt

Vi laver en forsøgsordning hvor vi får 2 ekstra sider i
kirkebladet til f.eks. beboerforeningerne, idrætsforeninger etc
i sognet.
Kommende menighedsrådsmøder:
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)

Ørum, den

underskrifter

