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Dagsorden  
1. Godkendelse af dagsorden Vi bør i fremtiden gennemgå vedtægterne årligt i forhold til 

kirkegårdene. Dette gøres ved næste møde og kan give 
anledning til et notits i kirkebladet. 
Ellers er dagsorden er godkendt. 

2. Nyt fra formanden  Indbydelse og tilmelding til TES kursusdag den 25/1 i 
Vorning. Flere tilmeldte dd. 
 
Den 12/5-20 orienteringsmøde. Et separat møde for hver 
sogn. Evt. Viskum og Vejrum sogn holder sammen. Søren 
har kontaktet provsten, der fortæller der er dispensation til at 
møderne kan evt. afholdes på hver sin dato, således præst 
og evt. formand kan deltage ved alle møderne. 
 
Valgforsamlingsmøde den 15/9-20. 
 
Menighedsrådsmøder i det kommende år: 
• Onsdag d. 26/2: Menighedsrådsmøde (Kaffe: Torben) 
• Tirsdag d. 25/3 Menighedsrådsmøde med gennemgang og 

godkendelse af regnskab 2019 med Sonja Tougaard (Kaffe: 
Peter) 

• Onsdag d. 29/4: Offentligt menighedsmøde (Kaffe: Mona, 
hjulpet af frivillige efter behov) Evt i Nørreåhuset, Elsa 
undersøger 

• Tirsdag d. 2/6: Menighedsrådsmøde med gennemgang og 
godkendelse af budget 2020 med Sonja Tougaard (Kaffe: Ann-
Margrethe) 

• Torsdag d. 13/8: Menighedsrådsmøde med visionsdrøftelse 
(Kaffe: Per) 

• Torsdag d. 24/9: Menighedsrådsmøde (Kaffe: Anette Nielsen) 
• Torsdag d. 22/10: Menighedsrådsmøde (Kaffe: Jens Ole) 
• Onsdag d. 18/11: Menighedsrådsmøde med konstituering, 

inden 1. søndag i advent der er 28/11 (Kaffe: Ejgil) 
• Onsdag d.13/1 2021: Menighedsrådsmøde (Kaffe: Søren) 
 
Øvrige planlagte møder: 
Tirsdag 3/3- 20: Møde med provstiudvalget vedr. Ørum 
Kirke. Der ønskes, hvis muligt, at Provstiet også kører forbi 
Vejrum kirke for at se på gangforholdene. 
 

3. Nyt fra sognepræsten Travl jul, mange gudstjenester med mange mennesker. 
Indsamling i kirkebøssen sparsom. Forslag fra Søren: 
Kontanter der indsamles i kirkebøssen går til hjælpekassen. 
Der er oprettet mobil pay til de øvrige ting der støttes, men 
donationer den vej kan også gå til hjælpekassen. 

4. Orientering fra kontaktpersonen 
og personaleudvalget 

Det er nødvendigt at Elsebeth introduceres til arbejdet som 
kirketjener og kommer ind i planlægningen incl ansvars-
fordelingen. Kontaktpersonen tager aktion, i samarbejde med 
Tommy og Søren, og et personalemøde arrangeres snarest 
muligt (formentlig lige efter Jes Ole er tilbage fra kursus den 
14/2). 
Vigtigt vi hjælper hinanden i forhold til praktiske opgaver i 
personaleudvalget. Dette gælder generelt i rådet.  

5. Nyt fra Aktivitetsudvalget Aktivitetslisten vil fremadrettet også være på opslagstavlen i 
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kirken. Program lagt for foråret. 

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

Nyt fra kirkeværgerne: 
Per fra Viskum: Endnu et tilbud hentes hjem vedr. borebille 
problemet. 1. Tilbud er på 126.000 kr. plus moms. Der skal 
på sigt laves en langtidssikring med en lavere fugtighed. 
Varmestyreingen kigges på igen, evt. skal der påsættes en 
forstærkning, så systemet kan kommunikere. Der har været 
udfordring med varmen i kirken over jul. 
Stenkors har været til renovering ved Stenhuggeren og fået 
pris på total renoveringen. 8000 kr. Der er tale om sten med 
høj kvalitet (bl.a. over en hofjægermesterinde!), hvor der i alt 
er 3 kors sten. Vi aftaler at der indhentes en samlet pris for 
alle tre sten. Evt. De kan bruges i det nye område i Viskum. 
Elsa fra Vejrum: Kloakering er næsten færdig – mangler dog 
asfaltering som klares i den kommende uge.  
Ejgil fra Ørum: Uheld med strøm i kirken før jul. 
Klokkemanden var på besøg, men gik i stå efterfølgende. Det 
går nu med en pris på 6000 kr, selvom der var service i 
efteråret. Korrespondance vedr. belysning udenfor så det kan 
tændes inde fra kirken.  
Grundet flere forhold drøftelse af evt. fjernelse af 
handicapskiltene på p-pladsen. Udendørs belysning har 
været sat i bero grundet fremtidig renovering, men det bør 
prioriteres snarest at få ordentlig belysning, særligt ved 
indgangen til kirken.  
Der er desuden kommenteret på belysning af koret inde i 
kirken i både Vejrum og Ørum – præsten ses ikke særlig godt 
ved aftengudstjeneste. 
Der aftales at præstegårdsudvalget ved kommende møde 
drøfter den generelle elinstallation i Ørum kirke herunder 
udendørs belysning også ved hoveddøren. Skal der ventes 
på renovering?  
Indendørs forsøg med halogen lampe ved koret, således den 
hvidevæg lyses på kan evt afprøves. 
I kirkegårdsudvalget arbejdes derfor fortsat på plantegning af 
kirkegårdene i de 3 sogne. De er endnu ikke klar til 
godkendelse i menighedsrådet.  
I forhold til håndteringen af regler ang. lapidarium 
gennemgås når vi ser vedtægterne igennem. 
Vi minder om at MR indstiller til 1000 kr. til reservation af 
gravstederne i 5 år. 

7. Nyt udvalget for renovering af 
Ørum Kirke, og drøftelse af de 
videre planer 

Se pkt 6. Der er formentlig møde den 3/2 således der er et 
oplæg til næste MR møde og der forelægger et samlet ønske 
til provstiudvalget når de kommer på besøg. 

8. Eventuelt Der oplyses at Syng ind i Vejrum var rigtig hyggelig med 
mange besøgene. 
Gode julekoncerter.  
Forslag omkring børnegudstjenester til jul. 

 
Ørum, den 9/1-2020  
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