
Menighedsrådsmøde  
Ørum, Viskum, Vejrum sogne.  
I Konfirmandstuen. 

Dato: d. 26.2.20 kl. 19.00 Blad nr.       

Ordstyrer: Torben Formandens initialer: TDA 

Kaffe og kage: Torben Referent: Ann-Margrethe 
 
 

 Afbud: Karina, Mona og Anette N 
 
 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden Ok. 

2. Nyt fra formanden  Stor ros til TES-kurset i Kvorning 
Offentligt menighedsmøde og orienteringsmøde omkring det 
kommende menighedsrådsvalg kan godt holdes samtidigt: Vi 
vælger at finde en særskilt dato for Ørum (nok den 
oprindelige planlagte dag for det offentlige menighedsmøde 
d. 29/4), og en anden dato for Viskum-Vejrum, hvor 
Nørråhuset er bestilt til den 12/5 2020. 
Der blev orienteret om ansøgningen fra FDFs venner i Ørum 
(se punkt 6). 
 

3. Nyt fra sognepræsten Minikonfirmander i Vejrum er godt i gang. 
Der efterlyses en indsamlingsleder til Folkekirkens Nødhjælp 
i årene fremover. 

4. Orientering fra kontaktpersonen 
og personaleudvalget 

Herunder ift. opslag af graverstilling 
Verner har haft ønske om ændring af arbejdstid. 
Personaleudvalget har efterfølgende haft fælles drøftelse og 
kunne desværre ikke imødekomme ønsket, og Verner har 
derfor opsagt sin stilling pr 1. April 2020. Der er lavet 
stillingsopslag. Der er indtil videre mange ansøger. Vi ønsker 
en der også har interesse for kirkelige handlinger. 
Forberedelse på samtale udvalg med en repræsentant fra 
Viskum, Per der er kirkeværge og Jens Ole deltager. Datoer 
til samtaler findes snarest. 
Der har været samtaler vedr. hvilke tjenester vores nye 
kirketjener skal deltage. 
Louise har søgt ind på kirkesanger uddannelsen. 
Uddannelsen forløber over det næste halvandet år. 
 

5. Nyt fra aktivitetsudvalget Foråret er planlagt. Kirkekoncert den 12. marts og foredrag i 
slut marts om humor og i maj foredrag fra hospitalspræst. 
Efterårets planlægning skal snart i gang samt julekoncerter. 
Jens Ole hjælper til kirkekoncerten den 12. marts. 
 
 

6. Orientering fra Kirke- og 
præstegårdsudvalget, herunder 
nyt fra de tre kirkeværger og nyt 
udvalget for renovering af Ørum 
Kirke 

Ansøgning fra FDF’s venner vedr. udskiftning af  
vinduer på forpagtergårdens udelænge: 
Skur og udhus tilhører kirken. FDF vil stå for udskiftningen af 
vinduerne blot MR står for udgifterne til de to vinduer der 
tilhører kirken. Ansøgningen blev godkendt. 
 
 
Kirkeværge Viskum: 
Varmeanlægget fungerer stadig ikke optimalt. Firmaet 
kommer endnu engang, og de skal ligeledes forbi Vejrum 
hvor der heller ikke fungerer. 
Elektrikeren undersøger muligheden for affugter, om det skal 
kører via varmeanlægget. 
Tilbagemelding fra Stenhugger om renovering af de Tre 
korssten. Tilbuddet er på 18.700 kr. 
Evt. Glasplade til alterdugen i Viskum. 
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Kirkeværge Vejrum 
Der er lavet et skab i Våbenhuset. Gerne maling af låger der 
er jordslået. 
Spots på kirken er ætset igennem. Der arbejdes på ny 
opsætning, som er billigere i strøm. Et tilbud skal hentes og 
evt. på budget.  
Syrenhæk er fjernet og sten diget bagved er nu kommet frem 
og er rigtig fint. 
Evt. Anden placering af el radiator i våbenhuset, eller med 
beskyttelse i forhold til sikkerhed. Elektrikeren kigger på det. 
 
Kirkeværge Ørum: 
Lås i Ørum fungerer ikke. Elektrikeren har kigget på det. 
Virker nu. 
Lapidarium for vådt til at blive flyttet samt sikring af de store 
sten. Det bliver en udgift. 
Lampe i kirken hvor tre ud af seks pære ikke lyser. Fatningen 
er irret. Et firma med ekspertise i kirkelamper har været her, 
og skifter det ud. 
Anlæggelse af gravsted fra 2016 der ikke er blevet betalt. 
Der er aldrig sat sten på. Der aftales at der sendes anbefalet 
brev ud til vedkommende. 
 
I kommende fremtid vil der bliver behov for ny asfaltering på 
p-plads foran Ørum kirke. Der kan være behov for kontakt til 
fysioterapien mv., der fortsat benytter parkeringspladsen. 
 
Renovering: 
Provstiudvalgsmøde i marts, hvor provstiet kommer forbi og 
kigger på de renoveringer der ønskes. 
Renoveringsudvalget har lige afholdt møde.  
Foreløbig udgifter til renovering løber op i lidt over 3 mill 
(3.215.625,00) kr. Med nyt graverhus, med placering op ad 
FDF gården, samt ombygning af det eksisterende kapel med 
nyt toilet.  

7. Planlægning af det offentligt 
orienteringsmøde den 12/5 
omkring menighedsrådsvalg, og 
planlagt offentligt 
menighedsmøde den 29/4 

Se pkt 2. 

8. Eventuelt Udflugt for MR og medarbejder: Dato d. 19/9-2020. 
 
Merete Bøje er nu afløst af Christian Langballe i Tjele/ Nr. 
Vinge. 
 
11. marts afslutning af minikonfirmander i Vejrum kl. 16:30. 
 
Plæneklipper i Viskum. Er repareret sidste år, men fungerer 
ikke optimalt. Der er behov for ny. Tilbud på 24.000 kr. inkl 
moms. Der er enighed om der anskaffes en ny. 
 

 


