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1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden

Dagsorden godkendt
Carsten vil finde en dato i efteråret, hvor det offentlig
menighedsmøde kan afholdes. Mødet skulle have været
afholdt 28/4-2021, men blev aflyst pga. corona. Mødet skal
holdes i Vejrumbro i Nørreåhuset. Elsa sørger for at
reservere Nørreåhuset, når der er fundet en dato.
Formand, kassere og præst er indkaldt til møde i
provstiudvalget i juni måned ang. budget Sonja vores
forretningsfører inviteres med.
Der rundsendes referater eller orienteringsmail, når der har
været møde i de forskellige udvalg.
Der afholdes visionsmøde den 11/8-2021 i stedet for det
planlagte menighedsrådsmøde. Carsten, Anette, Søren, Anni
og Ejgil planlægger mødet. Vi starter med mad klokken
18:00.

3. Orientering fra sognepræsten

Konfirmationer
1/5 – 2 konfirmander i Ørum
8/5 – 1 konfirmand i Viskum og 4 i Vejrum
21/8 – 9 konfirmander i Ørum
28/8 – 3 konfirmander i Viskum

Det undersøges om der kan afholdes friluftsgudstjeneste 2.
pinsedag i Vejrum.
4. Orientering fra kasseren
Kvartalsrapport uddelt.
Kvitteringer fra Brugsen skal sendes videre til Sonja eller
Kirsten.
Kirsten vil gerne orienteres om hvilken kirkegård, der er
indkøbt ting til.
Ejgil og Kirsten undersøger om provstiet vil betale
budgetoverskridelsen på istandsættelsen af
konfirmandstuen.
De forskellige udvalg skal melde hurtigst muligt ind, hvad de
forventer, der skal bruges i 2022, så det er muligt at klargøre
materiale til næste menighedsrådsmøde.
5. Orientering fra Kirke- og
Der blev fremlagt planer om nyt graverhus i Ørum. Der
præstegårdsudvalget, herunder planlægges at bygge et ca. 90 m² stort graverhus udenfor
nyt fra de tre kirkeværger
kirkegården (mellem kirkegården og vejen ind til FDF gården)
med faciliteter til personalet. Der laves varmerum til de
ansatte i den bygning, der anvendes til værksted i dag. I det
gamle gravhus/kapel bibeholdes kapellet og der laves to
toiletter evt. et ekstra rum til kappelet. Det vedtages at Kirke
og præstegårdsudvalget kan gå videre med det.
Der er igangsat en række småreparationer bl.a. en trappe på
Ørum kirkegård og en trappe på Vejrum kirkegård, der er
farlige at færdes på.
Der bliver opsat nøgleboks ved kappelet i Ørum og Vejrum.
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Viskum Kirker. Vinduer fra våbenhuse er repareret mangler
at blive malet.
Vejrum kirke, der er nedlagt en række gravsteder. Graveren
er i gang med at ordne det, så det bliver pænt.

6.

Det blev bevilliget, at organisterne må få en orgelkonsulent
ud og kigge på orglerne i Ørum og Viskum kirke.
Der afholdes medarbejdermøde 11/5.

Orientering fra
Kontaktpersonen/Personaleudv
alget
7. Orientering fra
Udvalget holder møde den 26/5.
Aktivitetsudvalget
Der er menighedsudflugt for alle 3 sogne 11/9-2021.
8. Orientering fra Bladhjemmesideudvalget
9. Orientering fra Gudstjenesteudvalget
10. Orientering fra Diakoniudvalget

Næste møde 9/6. Næste blad kommer 23/5-2021

11. Forslag: Udvidelse af Kirke- og
præstegårdsudvalg. Valg af
mindst 1 person mere til
udvalget
12. Eventuelt/næste møde

Kirsten Møller valgt.

Ørum, den 28, april 2021

underskrifter

Dato for næste møde aftales snarest.
Intet nyt.

Søren indkalder til møde i renoveringsudvalget.
Næste møde 1/6-2021. Regnskabsføren deltager i mødet.
Kirsten Hansen har kage med til næste gang.

