
Menighedsrådsmøde  
Ørum, Viskum, Vejrum sogne.  
I Konfirmandstuen. 

Dato: d. 24.9.20 kl. 19.30 Blad nr.       

Ordstyrer: Tommy Formandens initialer: TDA 

Kaffe & kage: Valgkage/Anette 

- 

Referent: Ann-Margrethe 
 
 

 Afbud: Torben. 
 
 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 

2. Nyt fra formanden  Stor tak alle, og særligt valgudvalget, for den senere tids 
indsats omkring valghandling og rekruttering til nyt råd. 
Velkommen til Carsten Dalsgaard Poulsen og Laila Hald, der 
deltog i møde som observatører, og er valgt til 
menighedsrådet for den kommende periode. 
Torben, Poul-Erik og Tommy deltog i provstiets årlige 
budgetsamråd. Intet væsentlig nyt ud over besked om, at 
kirkerenovering ikke er på budget næste år, men stadig 
planlagt. OBS: Provstiudvalget bliver ikke skiftet på samme 
tid som menighedsrådet, men det bliver jo nok et nyt 
provstiudvalg der kommer til at følge kommende 
kirkerenovering. 
Ved budgetsamråd drøftedes også situationen med 
manglende kandidater til menighedsråd: Provsten har 
tilkendegivet at hvis fx et medlem fra Vejrum vil stille op for 
Ørum eller Viskum sogn, og der ikke er kandidater nok her, 
kan det godkendes som en nødløsning. 
 

3. Nyt fra sognepræsten September har været travl. Forårets aflysninger indhentes. 
Minikonfirmander er startet. Konfirmand forberedelsen er i 
gang men præget af corona. Konfirmandlejr er aflyst og 
formentlig også en evt udflugt.  
Juleaftensgudstjenester er ved at planlægges. Det bliver 
formentlig med tilmelding med ”Først til Mølle” princip. 
Desuden optaget gudstjeneste.  
Hallen forhåndsreserveret 1. Maj til næste års konfirmander. 
Ros til Søren med god information i forhold til årets 
konfirmander. 

4. Nyt fra valgudvalget Forsamlingshuset er booket. Vigtigt at vi alle sammen 
forsøger at finde kandidater; der mangler stadig 3 i Ørum og 
1 i Viskum + gerne flere suppleanter.  
Den 2. valgsforsamling bliver 6/10 kl. 19:30 i Tjele-centeret. 
Poul-Erik sørger for annoncering. Tommy Dalgaard og 
Carsten Dalsgaard skriver desuden stykker til avisen. 
 

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

Nyt fra kirkeværger. 
Elsa, Vejrumbro: 
Mette har opdaget at ved kraftig regn, så skyller vandet ned 
vest fra tårnet ned af gangstien – spørger om det evt kan 
etableres en fals til opsamling af vandet. 
Mette vil gerne lave en mindeeftermiddag ved begge kirker, 
hvor gravstedsejerne indbydes. Kaffe og kage samt 
udlevering af gravstens lys. Mette vil gerne stå for det og 
indkalde. Forslår den 16 december i Viskum og den 17. 
december i Vejrum. Mette vil ligeledes stå for opslag. Der er 
fuld opbakning og ros fra MR. 
Nuværende belysning af kirken kan ikke repareres, nyt må til 
– der arbejdes videre med det. 
Stendige top er repareret i 2018, men er igen i stykker. Der 
er indhentet nyt tilbud på 20000 kr. Årsagen er nok at diget 
skrider og der ikke er indsat en gummifuge. Forslag om at 
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afvente og efter næste provstesyn at søge om tilbud på at 
sikre diget således det ikke skrider yderligere. 
Tilbud på reparering inde i kirken med kalkning, 
algebehandling. I alt 22.000 kr., hviloket menighedsrådet er 
indstillet på kan sættes i værk. Det er opfølgning ift. kirkesyn 
(se nedenfor). 
Ejgil, Ørum: 
Det nye lapidarium er færdig. Der er ryddet op hvor det 
gamle har stået. Hækken er klippet. 
Brostensbelægning ind til kirken er blevet fejet og fyldt med 
stenmel og det ser godt ud. Snart ved at være klar til 
grandækning. 
Per, Viskum: 
Der er kommet bom. Plæneklipper er kommet. 
Projekt om optrækning af hække mv. på bedding. 
 
Kirkesynsrapporten indsendes til Provstiet v/ Torben – og er 
klar til næste menighedsrådsmøde. 
Tommy får lukket sagen med trappen op mod kirken, mod 
øst, uden for kirkens grund i Vejrum. Der laves aftale med 
naboen til kirken således trappen er tilgængelig og farbar for 
besøgende til kirken. 
Landboforeningen VELAS er kontaktet om at sende 
præstegårdsjorden i udbud. Der kommer en annonce i 
avisen. Forhåbentlig der kan laves en forpagningsaftale i 4 
år, og Tommy vil afslutte sagen hurtigst muligt i samarbejede 
med Ib Møller, VELAS. 
 

6. Nyt fra aktivitetsudvalget Stand up – tirsdag. Vi diskuterer om det skal aflyses eller evt 
flyttes til kirken.  
Poul-Erik tager kontakt til bureauet. Hvis ikke vi kan få det 
udskudt fastholder vi arrangementet (det oplyses efter mødet 
at arrangement er udsat til 18/3). 
Højskolesangaften 19/10 afholdes i Kirken v/ Torben og 
Louise, som organist og sanger. Tak for det! 
 
Menighedsudflugten gik fint med 26 deltagere. 

7. Nyt fra bladudvalget Vi er i gang med det næste kirkeblad med deadline den 8/10. 

8. Eventuelt Udskudt fællesspisning for råd og medarbejdere m. 
Ledsager. Tommy melder dato ud med planlagt spisning på 
Pandekagestedet i Finderup.  
Plejehjemsgudstjenester er fortsat udsat til efter Nytår – det 
er ikke tilfredsstillende og vi bliver ved med at rykke for en 
løsning. 

 
Ørum, den        
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