
Menighedsrådsmøde  
Ørum, Viskum, Vejrum sogne.  
Konfirmandstuen i Ørum 

Dato: d. 25.08.21 kl. 19.00 Blad nr.       

Ordstyrer: Carsten DP Formandens initialer: CDP 

Kage: Laila Hald Ref: Anne Louise Hellwing 
 

 Afbud: Bent Ole Frederiksen, Anni Lange og Elsa Sundstrup 
 
 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt ingen tilføjelser 

2. Orientering fra formanden 
 

Orientering: Budgetsamråd i Provstiet 2/9.  
 
Arendt Pedersen, Kirsten Møller, Sonja Touborg 
(regnskabsfører), Søren Christensen (Præst) og Carsten 
Poulsen deltager i budgetmødet. 
 
Ekstra ordinær generalforsamling i Viborg 
Distriktsforening 25/8.  
Der afholdes ekstra ordinær generalforsamling, fordi der 
mangler medlemmer til bestyrelsen. 
 
Distriktsforening afholder kursus bl.a. 
 
Kursus i den digitale arbejdsplads 29/9 
Kursus i inspiration til visionsarbejde 13/10. 
 
 
Oprettelse af Vestervig Kirkemusikskoles 
Støtteforening/medlemskab?  
 
Vi har modtaget en mail ang. Støtteforening. Tilbud om 
medlemskab til alle menighedsråd. Vi opretter ikke et 
medlemskab. 
 
 
Arrangement i Provstiet 7/10: Den gode kommunikation. 
 
I Bjerringbro kirkecenter 17-19. Senest tilmelding 24/9. 
Kursus for alle menighedsrådsmedlemmer. Hvis nogen vil 
med, kan de kontakte Carsten. 
 
 
Menighedsmødet 13/10 Nørreåhuset/planlægning. 
Dagsorden vedtaget i april anvendes. Carsten sender en 
dagsorden ud til medlemmerne af rådet. Mødet vil indeholde 
beretning om regnskabet for de forløbne år og budget for det 
næste år. Kirkeværgerne fortæller om hvad der er sket i 
kirken og på kirkegårdene. Udvalgsformændene beretter fra 
de forskellige udvalg. 
Kage og kaffe: Carsten snakker med Elsa. 
Annoncering i landsbyerne i uge 39 og 40. Carsten sørger for 
indrykning af annonce. 
Søren slår mødet op på facebooksiderne for kirken, Ørum, 
Øby og Vejrum og på hjemmesiden Ørum borger.dk 
 
 
Høring omkring bebyggelse syd for hovedvejen 
 
Byggeriet, der planlægges syd for hovedvejen, er et plan. Det 
generer umiddelbart ikke kirken. Carsten sender et 
høringssvar.  
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3. Orientering fra sognepræsten Konfirmationer sidste lørdag og næste lørdag. 
 
Ny konfirmander bydes velkommen på søndag (29/8). 
 
Opstart af minikonfirmander. 
 
Opstart af renoveringsudvalg for Ørum kirke. Vi mødes 7/9 
klokken 19:00 i konfirmandstuen. Søren sender det materiale 
han har. 
 

4. Orientering fra kasseren Vi har brugt ca. 50% af de indkomne midler. 
Kvartalsrapporten er godkendt. 
 
Sonja (Regnskabsfører) vil gerne have bonner fra Brugsen 
samt hvad de er anvendt til. Hurtigst mulig. 
 

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

Orientering og status vedrørende det kommende 
graverhus. 
 
Ny tegning af graverhus bliver behandlet indenfor den 
kommende uge i provstiet.  
 
På næste menighedsrådsmøde skal det på dagsorden, 
hvilket byggemateriale, graverhuset skal bygges af.  
 
 
Orientering om afviklingen af provstesynet.  
Der kommer en synsrapport fra provstiet. 
 
Reservering af gravsteder. 
Orientering: 
Ved andre kirker er det muligt at reservere gravsteder. Der 
skal findes en pris for reservering af et gravsted i 5 år. Vi skal 
finde ud hvem der skal sørge for vedligehold af reserverede 
gravsteder. 
Kirke- og præstegårdsudvalget laver en beskrivelse af, 
hvordan reservering kan foretages og hvad prisen skal være, 
som kan komme på et menighedsrådsmøde i efteråret. 
 
 

6. Orientering fra 
Kontaktpersonen/Personaleudv
alget 

Der arbejdes på at oprette en arbejdsmiljøorganisation, da vi 
har mere end 9 ansatte. 

7. Orientering fra 
Aktivitetsudvalget   

Sogneudflugten 11/9 status.  
 
Udflugten for MR, ansatte m. påhæng 9/10, program mm. 
 

8. Orientering fra Blad-
hjemmesideudvalget 

Der er lige kommet nyt kirkeblad ud.  
 
Søren har lavet ny hjemmeside. Den kommer snart op at 
virke. 
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9. Orientering fra Gudstjeneste- 
udvalget 

Der er en høstgudstjeneste 12/9 i Ørum. FDF-
harmoniorkester kommer og spiller. 
 
Der er en høstgudstjeneste 26/9 i Viskum med masser af 
sang. 
 
Der er en høstgudstjeneste 3/10 i Vejrum, hvor Oasen fra 
Bjerringbro medvirker. 
 
Anette laver en flyer, der dækker høstgudstjenesterne i alle 
tre sogne. Søren bestiller hos lasertryk i Århus. Der bestilles 
800. Carsten og Ejgil uddeler i Ørum, Kirsten Møller i Øby og 
Thorsager, Anni og Laila deler ud i Vejrum. 
 
 
3/10 bliver gudstjenesten i Ørum kirke tekstet for 
hørehæmmede. 
 

10. Orientering fra Diakoniudvalget Intet nyt. 

  

11. Eventuelt/næste møde Næste MR møde den 22/9. Anni har kage med i stedet Vinja 
 
 

 
Ørum, den 25.08 2021       
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


