
Menighedsrådsmøde  
Ørum, Viskum, Vejrum sogne.  
Konfirmandstuen i Ørum 

Dato: d. 12.01.22 kl. 19.00 Blad nr.       

Ordstyrer: Carsten DP Formandens initialer: CDP 

Kage: Elsa Sundstrup Ref: Anne Louise Hellwing 
 

 Afbud: Kirsten Hansen og Anette. Anne Louise deltog online. 
 
 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt 

2. Orientering fra formanden 
 

Godkendelse af mødeplan: 
Mødeplan for Ørum, Viskum, Vejrum menighedsråd for perioden 1. 

januar 2022 til 1. februar 2023. 

• Møderne afholdes i konfirmandstuen i Ørum og starter kl. 19. 

• Evt. ekstra menighedsrådsmøder kan blive en mulighed. 

• Onsdag den 12. januar 2022 (uge 2) 

• Onsdag den 23. februar 2022 (uge 8) 

• Onsdag den 23. marts 2022 (uge 12) Regnskab 2021 

behandles og godkendes af rådet/Sonja Tougaard deltager. 

• Onsdag den 27. april 2022 (uge 17)   

• Onsdag den 1. juni 2022 (uge 22) Budget 2023 

gennemgang/Sonja Tougaard deltager. 

• Onsdag den 17. august 2022 (uge 33) 

• Torsdag den 15. september 2022 (uge 37) Offentlig 

menighedsmøde /Ørum  

• Onsdag den 12. oktober 2022 (uge 41) 

Revisionsprotokollat/endeligt regnskab 2021 samt endeligt 

budget for 2023/ Sonja Tougaard deltager. 

• Onsdag den 23. november 2022 (uge 47) Årlig konstituering 

• Onsdag den 11. januar 2023 (uge 2) 

Planen er godkendt. 

Indbydelse til kursus lørdag d. 5. februar 2022 i Vammen, husk 

tilmelding til formanden senest 21. januar. 

Indbydelse til Visionskursus v/Distriktsforeningen den 26. januar kl. 19 

– 22, Vestervang Kirke/link er udsendt. 

Indbydelse til DAP kursus v/Distriktsforeningen den 1. februar kl. 18 – 

22, Houlkær Kirkecenter/link er udsendt. 

Kirsten Hansen er sygemeldt de næste 2-3 måneder. Vi afventer og ser 

om der skal indkaldes en suppleant. 

Kirsten Møller sørger for en kurv til Daniel. 
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3. Orientering fra 
sognepræsten 

Status på julens gudstjenester. 
Der var 19 i Ørum klokken 11, 23 Viskum klokken 14:00, 11 i 
Vejrum klokken 15:00, 8 i Ørum klokken 16:30. 
 
Der laves kun 3 julegudstjenester til i 2022. og en gudstjeneste 
1. juledag og 2. juledag. 
 
Morgensang sættes på pause, da der er for få deltager. 
 
Pladskrav ophæves i kirkerne fra på mandag. 
 
Afviklingen af altergangen - her under coronaen. 
 
Der anvendes maske og handsker ved nadveren og færre 
deltager per hold. Folk går op i hold.  
 
Udflugt med konfirmanderne 20/1 til Aarhus.  
 
To kursusaftner i konfirmandstuen om dåb og nadver her i januar 
og februar. 
 

4. Orientering fra kasseren Beløb fra salg af engareal er modtaget. 
 
Hvis der ikke afsat penge i budgettet til et projekt skal vi søge 
om det inden, vi begynder på projektet.  
 
 

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

Orglet i Ørum kirke. Ønske om at få en uvildig konsulent til 
at kigge på orglet. 
Stigende problemer med orglet over de sidste par år i Ørum. Det 
stemmer ikke altid, og intonation er ikke altid god dvs. at tonerne 
er ikke lige kraftige. Det har været svært at få svar på faglige 
spørgsmål fra firmaet, som har serviceret orglet. 
 
Orgelfirmaet sagde, da orglet blev bygget, at det aldrig måtte 
være under 13 grader i kirken, 19 grader mindst 12 timer før. 
Dette har ikke altid være tilfældet indenfor de sidste år.  
 
Menighedsrådet vedtager at Andersen og Bruhn opsiges. Det 
praktisk ang. opsigelsen tager kirke- og præstegårdsudvalget sig 
af.  
 
Snerydning ved kirkerne når graverne har fri, er der evt. et 
hængeparti her? 
Der er lavet aftale med TEF om snerydning, når graverne har fri. 
De skal have info om, hvornår der er Gudstjenester og 
konfirmandundervisning. 
Kirke- og præstegårdsudvalget finder en i Vejrum og Viskum til 
at rydde sne, når graverne har fri. 
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Kirkeværge Viskum 
Kampestensmur i diget, der er 20 meter lang, er ved at skride 
ud. Der er forslag om at fjerne en del af muren ca. 17 meter og 
erstatte den med et dige af marksten. Der indhentes tilbud på 
om reparation af muren eller erstatning af dele af muren med et 
dige af marksten. 
 
Opfølgning på problemerne med klokkerne. Indtil videre 
beholder vi det firma, som vi har kontrakt på. 
 
Der er lavet aftale med komitéen, der arrangerer 
hærvejsmarchen, at de kan få adgang til drikkevand ved Viskum 
kirke. 
 
Andet: 
 
Vaskemaskinen i præsteboligen virker ikke som den skal. Det 
vedtages at Søren må købe en ny vaskemaskine.  
 
Træerne er fældet, hvor det nye graverhus skal bygges.  
 
Der skal ny asfalt på parkeringsplads langs hovedvejen. Der er 
indhentet et tilbud. Der indhentes et tilbud mere. 
 
Der sendes brev ud til de gravstedsejere, der har en eller flere 
gravsten, der skal sikres, så de ikke vælter. 
 
Arendt forslår at den resterende del af præstegårdsjorden 
sælges. Udvalget arbejder videre med forslaget. 
 

6. Orientering fra 
Kontaktpersonen/Personale
udvalget 

Stillingsopslag som gravermedhjælper. Det indstilles at 
personaleudvalget har den fulde kompetence til at ansætte 
en ny gravermedhjælper. 
 
Det vedtages at personelleudvalget ansætter den bedst 
kvalificeret sammen med graverne. 
 
 
Ansøgning om kursus(vedhæftet).  
Vi beder om, at der genansøges til september. 

7. Orientering fra 
Aktivitetsudvalget   

To af tre julekoncerter blev aflyst. Nytårskuren blev også afløst. 
 
19/3: Sangaften i Ørum 
7/4: Lærke Christensen vil fortælle om sin tur med skibet Logos 
Hope. 
18/5: Jens Egon Bay vil fortælle om sin slægt og Poul-Erik vil 
fortælle om hvordan man finder sin slægt. 
10/9: Sogneudflugt 

8. Orientering fra Blad-
hjemmesideudvalget 

I gang med nyt kirkeblad. 
Der arbejdes fortsat med hjemmesiden. 

9. Orientering fra 
Gudstjeneste- udvalget 

Intet nyt. 
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10. Orientering fra 
Diakoniudvalget 

Der er uddelt tre gange julehjælp. 
 
Søren vil snakke med skolen om behov for trivselsgruppe. Det 
vigtigt at afklare at børnene har samme behov. 

  

11. Eventuelt/næste møde Kirkekaffe i Ørum kirke.  
Anne Louise må gerne give en lille gave til dem, som er holdt. 
Bent-Ole vil gerne hjælpe. 
 
 
Næste møde den 23. februar kl. 19. 

 
Ørum, den 12.01 2022       
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


