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Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden

Udviklingssamtale i Provstiet den 8. juni: Input fra rådet.
Kirsten Møller, Carsten Poulsen, Søren Christensen og
Sonja Tougaard tager afsted.
Forslag til dato for det offentlige menighedsmøde i
Nørreåhuset, Vejrumbro: 13/10 eller 19/10.
Offentlig menighedsrådsmøde onsdag den 13/10-2021. Elsa
reserverer lokale.
Visionsdrøftelse for menighedsrådet 11/8. Tanker/ønsker
om indhold som den nedsatte gruppe kan arbejde videre
med.
Anette, Ejgil, Søren og Carsten og Anni afholder møde 16/62021, hvor de planlægger vores visionsaften. Vi starter med
at spise klokken 18:00

3. Orientering fra sognepræsten

Præsten i Hammershøj, Kvorning og Vorning er sygemeldt.
Søren dækker de kirkelige handlinger i de 3 sogne. En pastor
emeritus dækker de normale gudstjenester for den
sygemeldte præst. Søren tager to konfirmationer for den
sygemeldte præst. Det betyder, at Gudstjenesterne i vores
sogne dækkes af pastor emeritus.
Der er åbent op for gudstjenester på plejehjemmet. Den
første afholdes på fredag.

Forslag til ny indsamlingsplan og model for kirkerne.
Søren uddyber/ bilag på mødet.
Søren oplever meget administration for få penge i forbindelse
med den nuværende ordning for indsamlinger.
Sørens plan vedtages. Søren står for det praktiske.
Indsamlingsplanen annonceres i kirkebladet.

4. Orientering fra kasseren

Budgetplanlægning 2022. Regnskabsfører Sonja
Tougaard deltager i mødet.
Budgettet er afleveret 01-06-2021 klokken 19:44
Der skal søges om at feriepengene skal betales af de
bundne midler i stedet for de frie midler. Sonja laver et
udkast til ansøgning.
Arndt ønsker, at der anvendes nogle penge på de ting, som
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ikke er blevet ordnet de sidste mange år. Der er behov for at
finde ud af, hvor pengene kan findes. Dette tages med på
mødet i provstiet.
5. Orientering fra Kirke- og
Forslag til om forandring af kapel/graverhus.
præstegårdsudvalget, herunder
nyt fra de tre kirkeværger
Nyt graverhus bliver muret med tegltag for at have så lille
vedligehold som muligt.
Ny tegning af gammelt graverhus fremlægges. Nyt forslag
vedtaget.
Der laves en aftale med FDF i Ørum om de ændringer, der
påtænkes i værkstedsrummet. Der vil blive opsat en bimåler,
så FDF bliver afregnet for den strøm, som vi anvender.
Kirsten fremlagde en plan for Viskum kirkegård. Den
vedtages.
Anni fremlægger nogle tænker omkring hvordan lapidariumet
kan indrettes i Vejrum, så der dels bliver plads til flere sten
og det sikres at de ikke kan vælte.
6. Orientering fra
Nyt fra medarbejdermødet.
Kontaktpersonen/Personaleudv Pyntning af kirkerne og menighedsrådets forventninger.
alget
Menighedsrådet synes det nuværende niveau er godt nok.
Nyt vedrørende medarbejderrepræsentant.
Fælles social arrangement: Råd/personale m.fl
Aktivitetsudvalget får ansvaret for arrangere en udflugt for
menighedsrådet og personalet med ægtefæller/samlever.
Gaver til personale
Anne Louise ordner det.

7. Orientering fra
Aktivitetsudvalget

11/9 menighedsudflugt
Indhold: Hans Egede kirke Aalborg, Dokkedal hvor der
spises middag og derefter lille Vildmose – 2 timers
rundvisning. Udflugten koster 100 kr. per person.
Formanden for aktivitetsudvalget sørger om at orientere
personalet om aktiviteter, der er relevant for personalet. Hvis
der er aktiviteter i kirken vil graverne gerne orienteres, så de
kan sørge for der kommer varme på.
Der skal følges op på betaling til to projekter, som det gamle
menighedsrådet har støttet.
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8. Orientering fra Bladhjemmesideudvalget

Forslag om ny hjemmeside. Søren uddyber/bilag på
mødet. Noget i retning af denne demonstration-udgave:
https://demo.academiathemes.com/milton-church/

Det vedtages, at Søren må gå videre med ny hjemmeside.
Der er redaktionsmødet for næste kirkeblad 9/6. Så hvis I har
stof til bladet skal sendes frem til udvalget.

9. Orientering fra Gudstjenesteudvalget

Tanker om Julekrybber ved kirkerne til advent. Udvalget giver
en orientering.
Høstgudstjeneste sammen med FDF i Ørum
Spillemændene fra Bjerringbro er inviteret til Vejrum
Der holdes en sang høstgudstjeneste i Viskum

10. Orientering fra Diakoniudvalget
11. Eventuelt/næste møde

Der er udgivet en bog i Viborg stift omkring diakonale
projekter i stiftet. Den ligger i konfirmandstuen.
Når man skal have kaffe/kage med, så kan man få udgifterne
dækket.
Kirsten Hansen laver liste over hvem, der skal have kage
med og lave kaffe.
Planlægning af kursusdag for menighedsrådene i den gamle
Tjele kommune. Anni er valgt som repræsentant for Ørum,
Viskum og Vejrum. Der er kursusdag lørdag den 29/1-2022 i
Vorning forsamlingshus.
Næste møde 11/8 klokken 18:00. Visionsaften – lukket
møde.

Ørum, den 1. juni 2021

underskrifter

