
Menighedsrådsmøde  
Ørum, Viskum, Vejrum sogne.  
I Konfirmandstuen. 

Dato: d. 28.11.19 kl. 19.00 Blad nr.       

Ordstyrer: Torben Formandens initialer: TDA 

Kaffe og kage: Anni Referent: Ann-Margrethe 
 
 

 Afbud: Poul-Erik, Annette, Mona,  
 
 

Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med enkelte tilføjelser. 
 

2. Nyt fra formanden  Velkommen til den ny-istandsatte konfirmandstue! 

3. Konstituering, og gennemgang 
af udvalgsposter  

Oversigt til opdatering. 
Formand: 
Der er afholdt skriftlig genvalg. Tommy Dalgaard er genvalgt. 
Næstformand: 
Der er afholdt skriftlig genvalg. Torben Bennedsgaard er 
genvalgt. 
Kasserer: 
Poul-Erik Pedersen genvalgt. 
Sekretær: 
Ann-Margrethe Rønholt genvalgt og Karina Amdi Sørensen 
hjælper ved behov. 
Kirkeværger: 
Viskum: Per Krathmann Nielsen 
Vejrum: Elsa Sundstrup 
Ørum: Ejgil Poulsen 
Kontaktperson:  
Torben Bennedsgaard 
Personaleudvalg: 
Formand: Torben Bennedsgaard 
Elsa Sundstrup 
Søren Tolstrup Christensen 
Tommy Dalgaard 
Økonomiudvalg: 
Formand: Poul- Erik Pedersen 
Tommy Dalgaard 
Torben Bennedsgaard 
Søren Tolstrup Christensen 
Kirke- og præstegaardsudvalg: 
Formand: Torben Bennedsgaard 
Anette S. Pedersen 
Anni Lange 
Peter Hellwing 
(Ejgil Poulsen, Elsa Sundstrup, Per Krathmann Nielsen) 
Aktivitetsudvalg: 
Anette Nielsen 
Poul-Erik Pedersen 
Ejgil Poulsen 
Karina Amdi Sørensen/Børn og Unge 
Mona Jensen 
Inga Pedersen 
Der er opfordres til frivillige udefra. 
Valgudvalg: 
Karina 
Poul-Erik 
Ann-Margrethe 
Annette spørges 
Diakoniudvalg: 
Torben Bennedsgaard 
(Mona Jensen – kirkens sociale arbejde) 
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(Solvej og Thorkild Jakobsen-kirkens sociale arbejde) 
Renovering af Ørum kirke: 
Ejgil Poulsen 
Peter Hellwing 
Torben Bennedsgaard 
Tommy Dalgaard 
Anette Spure 
Blad og Hjemmeside: 
Ann-Margrethe Rønholt 
Peter Hellwing 
(Søren Tolstrup Christensen) 
Rene Larsen 
(Anette Spure) 
FDF-kontakt person: 
Karina Amdi Sørensen 
Mona Jensen 
Bygningssagkyndig: 
Herluf Pedersen 
Kirke-kaffe: 
Anne-Louise Hellwing 
Inga Petersen 
Inge Juul 
Niles Kofoed 
Søren og Margit 

4. Nyt fra sognepræsten Minikonfirmand – nu 2. Hold. Mange deltager. 
Efter jul i Vejrum. 
Evt. mini konfirmand plus tilbud, men fortsat mange hvis`er. 
Kristendomskursus tre gange. Har været godt besøgt. God 
oplevelse, som vil formentlig ske tilsvarende næste år. 
Prøveordning mellem Hammershøj, Kvorning og Vorning 
hvor man ikke dækker hinanden som tidligere. Det har 
betydet enkelte gudstjenester er aflyst, men ikke færre 
gudstjenester. Det ønskes fortsættes og der sendes 
ansøgning til Biskop. 

5. Orientering fra kontaktpersonen Der er ansat en ny kirketjener. Elsebeth Christophersen med 
63 timer/år. Det har været mange ansøgere. Træder i kraft 
pr. 1. Januar 2020. Arbejdsopgaver – gøre klar til at alt er 
klart til Gudstjenester og hjælp til oprydning. Skal deltage i de 
Gudstjenester hvor der ikke er en graver tilstede. Torben 
sender mail ud til ansatte. 
Karin er ansat for at dække Jens Oles kursus i januar. 
MUS samtaler i det nye år. 

6. Orientering fra Kirke- og 
præstegårdsudvalget, herunder 
nyt fra de tre kirkeværger og nyt 
udvalget for renovering af Ørum 
Kirke. 
Herunder reservering af 
gravsteder. 
Status fra frugthaven 

Ejgil kirkeværge i Ørum: Reservering af gravsted. Som det 
er nu, skal man betale for 5 år og selv betale for rengøring. 
Forskellige fra kirke til kirke om man selv må klare rengøring 
af gravstedet. Stiftelsen er hørt om dette. 
Det er diskuteret i udvalget og kirkegården skal gennemgås 
med vurdering om der skal reduceres i pladser. Når dette er 
gjort kan reglerne om reservation tages op igen. Udvalget er 
forpligtet til at komme med oplæg i 2020 og videre samlet 
beslutning fra alle 3 kirkegårde. 
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Per kirkeværge i Viskum: Fortsat problemer med 
varmestyringen. Per har kontaktet teknikeren. Teknikeren 
kan hjemmefra styre og se forholdene. I Viskum er der for høj 
fugtighed, og noget der er indstillet forkert. Graverne er ikke 
blevet ordentlig introduceret til system. Det gamle 
varmesystem kører stadig.  
Borrebillerne i Viskum og Vejrum. Der vil komme et tilbud for 
at få det skaftet af vejen i Viskum. Det i Vejrum kan vi selv 
klare. Evt. overveje at få en vinduesåbner. Der er hentet 
hjælp fra Viborg museum. 
Afløbsproblemer i gravhuset. Det lugter ikke godt. Der følges 
op på dette. 
Plæneklipperen er temmelig slidt. Har været ved 
mekanikeren. Styretøjet er slidt op. Må tages op i fremtiden, 
og skal på budgettet. 
 
Elsa kirkeværge i Vejrum: Skolelederen er kontaktet for at 
høre om der er interesse for at bruge frugthaven, men Elsa 
har ikke fået en tilbagemelding. Verner har kontaktet en vedr. 
afløb ved kapellet. 
Ukrudt ved p-pladsen. Elsa taler med Verne vedr. fremtidig 
sprøjtning samt slåen af græs.  
Afventer beslutning fra Stiftens jurist vedr. ansvar på trappen. 
 
Fra Torben: Orgelet renoveret for den aftalte pris på 45000 
kr. Der har været drøftelse om alterlys, hvor der fremadrettet 
kommer alter lys hvor man kan sætte en olielampe ned. 
Disse er endnu ikke kommet. 
Der laves en opdateret prisliste for Ørum, Viskum og Vejrum. 
Kirkeværgerne vil fremadrettet lægge en papir udgave af 
referat fra MR møderne således de er offentlig tilgængelig i 
kirken. 
 
Fremlæggelse af ny plan over Viskum kirkegård. Kirkestier 
nedlagt og der laves mange grønne græs områder. 
 
Opslagstavler til konfirmandstuen vil blive indkøbt, også til 
hjælp til lyden. Desuden afventer nye tilbud på belysning. 
Der vil blive sat en dobbeltdør i ind til præsteboligen. 
 

7. Nyt fra Aktivitetsudvalget 
7a. Kort fra Elsa 

Der er styr på aktiviteterne frem til foråret. 
Det tages op i aktivitetsudvalget hvem der fremadrettet 
lægger kommende aktiviteter op på FB.  
Elsa har taget kontakt til trykkeriet mhp at få lavet kort til brug 
ved diverse lejligheder og kan desuden bruges til attester. 
Det vedtages at de bestilles. 

8. Eventuelt 
 

 

 


