
 

Menighedsrådsmøde 
Ørum, Viskum, Vejrum Sogne 

Dato: d 1. juni 2022 Blad nr.  

Ordstyrer: Elsa Formandens initialer: MJ  

Ref: Anne Louise Hellwing  Kaffe og kage: Anette 

          Afbud: 

Dagsorden  

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Punkt 5 udsættes til næste møde. Punkt 4 tages som punkt 1. Punktet 
ændres til godkendelse af kvartalsrapport og godkendelse af budget. 
 
 

2. Nyt fra formanden. Der er kommet invitation til Biskoppens fødselsdag den 25. juni. Der må 
deltage to personer fra menighedsrådet.  
 
Elsa Sundstrup og Anni Lange deltager. 
 

3. Nyt fra sognepræsten. Konfirmationerne veloverstået. 
 
Anette, Per og Laila vil gerne hjælpe friluftsgudstjenesten 2 pinsedag. Dem 
der skal hjælpe med at hente ting i Ørum mødes i Ørum klokken 12:15. De 
øvrige mødes 12:30 i Vejrum. 
 

4. Nyt fra kasseren og 
Sonja. 

Budgetplanlægning. Budget for 2023 fremlægges. 
 
Kvartalsrapport 31/3-2022. Rapporten er godkendt.  
 
Overordnet ser budgettet ok ud. Der er nogen få afvigelser. 
 
Indvendig vedligehold er overskredet i Vejrum kirke. Noget af beløbet kan 
rykkes til udvendigt vedligehold.  
 
Kirkerne skal fremover betale regningen fra kirkernes IT, derfor at beløbet 
til kontorudgifter opbrugt nu. Der bør afsættes flere penge til denne post 
fremover.  
 
 
Budget 2023 er godkendt. Budget er afleveret 1/6-2022 klokken 19:16. 
 
 

5. Valg af nyt medlem til 
personaleudvalget 

Udgår, se punkt 1. 

6. Drøftelse af om vi har 
behov for to 
bygningskyndige 

Ved MR mødet 241121 blev Arndt Pedersen og Vinja Pedersen valgt som 
bygningskyndige. Vinja er siden blevet valgt som kirkeværge og kan derfor 
ikke være bygningskyndig. MR skal udpege mindst en bygningskyndig, der 
deltager i der årlig syn over kirker og præstegård (Menighedsrådsloven §9). 
 
Der drøftes om der behov for mere end og der vælges en ekstra 
bygningskyndig, hvis MR finder behov for det. 
 
Vi beslutter, at vi kun har brug for en bygningssagkyndig. 
 

7. Nyt fra kirke og 
præstegårdsudvalget. 

Planlægning af ”Etablering af en stabil grus parkeringsplads”, emnet blev af 
Arndt taget op på et MR-møde i sidste år og den er videre planlægning 
skulle foregå i kirke- og præstegårdsudvalget, som stadig arbejder på sagen. 
 



Det besluttes ved afstemning, at der arbejdes videre med etablering af 
grusparkring ved kirken i forbindelse med salg af kirkens jord i kirke- og 
præstegårdsudvalget. 
 
I sidste valgperiode betalt menighedsrådet en del af udgifterne i 
forbindelse etablering af en grus parkering ved FDF. Det blev aftalt at kirken 
måtte benytte den plads til parkering.  Der mangler at blive lavet et skilt, 
der kan vise gæster ned til parkeringen ved FDF. 
 
Udbudsmaterialet vedr. gravehuset er kommet. Arndt er i gang med at 
gennemgå materialet sammen med arkitekten så arbejdet kan sættes i 
udbud. 
 
De to handicapskilte ved kirken er blevet pillet ned. Det besluttes at de 
sættes op igen.  En på hver side af indgangen.  
 
Kirke og præstegårdsudvalget arbejder med hvordan der kan skiltes, så der 
ikke holder lastbiler parkeret på parkeringspladsen foran kirken. 
 

8. Nyt fra kirkeværgerne. Ørum Kirkegård: 
Kirkegården ser velholdt ud. Der er nogen enkelte gravsteder med privat 
vedligeholdelse, som trænger til lugning. Vinja kontakter gravstedsejerne. 
 
Der er brandsyn 2/6 i Viskum og Vejrum kirke. 

9. Nyt fra 
aktivitetsudvalget. 

Sogneudflugten (10/9-22) går til Djursland med besøg i Sankt Mortens kirke 
i Randers. Derefter til Restaurant Skovmøllen i Femmøller, derefter Mols 
bjerge og der drikkes kaffe i Ebeltoft.  Der er en deltagerbetaling på 100 kr. 
13/10 Planlægges der sangaften i Ørum kirke 
27/10 Anders Dalgaard kommer og fortæller om hans tur til El Salvador 
6/12 Kommer ”alle tiders jul” med Lis Pedersen i Viskum kirke 
15/12 Onsild koret kommer og synger i Ørum kirke 
20/12 Planlægges der en julesangaften i Vejrum kirke. 
 

10. Nyt fra bladudvalget. Bladudvalget har møde i næste uge. Er der nogen, som har forslag til stof, 
så send det til Søren. 

11. Nyt fra Gudstjeneste 
udvalget. 

Intet nyt. 

12. Nyt fra valgudvalget. Der mangler suppleanter i Viskum sogn. Den 8/6 klokken 19:00 afholdes 
der valgmøde i tårnrummet i Viskum kirke.  

13. Nyt fra 
personaleudvalget. 

Jens Ole blev færdig som anlægsgartner i dag.  

14. Evt.   

        Næste MR møde den 17. august kl. 19.00. Til den tid vil vi glæde os til Lailas kager. 😊 

 Ørum, den 1/6-2022 
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