
 

Menighedsrådsmøde 
Ørum, Viskum, Vejrum Sogne 

Dato: d 17. august 2022 Blad nr.  

Ordstyrer: Elsa Formandens initialer: MJ  

Ref: Anne Louise Hellwing  Kaffe og kage: Kirsten Møller 

          Afbud: Anette 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden Der er tilføjet drøftelse af renovering af Ørum kirke under kirke- og 
præstegårdsudvalget. 
 

2. Nyt fra formanden. Planlægning af offentligt menighedsmøde 15/9-2022 
 
Forslag til punkter på dagsorden 

• Nyt fra sognene 
• Fremlæggelse af regnskab 
• Nyt fra Kirke-og præstegårdsudvalget. 

 
Der skal være kaffe og kage. 
 
Annoncering, Landsbyerne og dvs. sociale medier. Annoncering i 
landsbyerne i udgaven 6/9. 
 
Søren, Anni og Mona ordne de sidste detaljer. 
 
Viborg Østre Provsti afholder endeligt budgetsamråd. 
Tirsdag d. 6. september 2022 kl.19.00 i Bjerringbro Kirkecenter 
Menighedsrådene er forpligtet til at lade sig repræsentere, normalt ved 
formand og valgte kasserer/regnskabsfører, men sognepræster og øvrige 
medlemmer er også velkomne til at deltage. 
Tilmelding til provstiet senest d. 31. august 2022. 
viborgoestre.provsti@km.dk  
 
Arndt, Kirsten Møller og Søren vil godt deltager. 
 

3. Gennemgang af udvalg Gudtjenesteudvalget foreslår sammenlægning med aktivitetsudvalget. 
 
Sammenlægning af de to udvalg godkendt. 
 
Gennemgang af alle udvalg – antal og medlemmer. 
 
Gudstjeneste – og aktivitetsudvalget 

• Bent Ole Frederiksen (formand) 
• Laila Hald 
• Anni Lange 
• Anette Spure Pedersen 
• Søren Christensen 
• Vinja Pedersen 

Valgudvalget 

• Anette er løst fra sin opgave som formand. 

• Sammensætning af valgudvalget udsættes til november. Indtil et 
nyt udvalg administrer Anette forsat DAP’en 

mailto:viborgoestre.provsti@km.dk


4. Nyt fra sognepræsten. Antal Gudstjenester: Der kommer færre til gudstjenester efter Corona. 
En præst skal holde to gudstjenester. Forslag om at fjerne 1 klokken 9 
gudstjeneste. Søren laver et forslag, der bliver sendt rundt. Søren skriver til 
provsten. 
 
 
Notering af antal altergæster i Ørum kirke 
Der har i Ørum kirke været tradition for at notere antallet af altergæster i 
mere 50 år. Det har været drøftet i personaleudvalget efter at 
kirkesangeren har spurgt ind til om denne tradition skulle fortsætte. 
Personaleudvalget indstiller at vi fortsætter med denne tradition. 
 
Menighedsrådet følger indstillingen. Kontaktpersonen meddeler 
kirkesangerne denne beslutning. 
 
Minikonfirmander starter nu i Vejrum. 
 
Der startes konfirmandhold op i Ørum og Vejrum i slutningen af august. 
 
7-11 november er der studietur for præsterne i Viborg Østre provsti. Hvis 
der kommer begravelser m.m. dækkes disse ind af naboprovstiet. 
 

5.  Nyt fra kasseren  Gennemgang af halvårsregnskabet. 
 
Alle bedes gennemtænke, hvor vi kan spare penge. 
Eks. Tage en ekstra trøje på når vi er i kirke. Der skal findes flere forslag. 
 

Vinja taler med graveren om styring af varmen i Ørum.  

Vi har fået svar på vores ansøgninger fra Provstiet. 
Der er to bevillinger, som vi selv skal finde penge til det drejer sig om: 
Dommertrappen i Vejrum. Udbedringen vil koste ca. 15.000 kr. 
Malerarbejde og andre småreparationer i Viskum, som koster ca. 25.000 
kr. 
Menighedsrådet skal tage stilling om dette kan gøres indenfor det 
nuværende budget for 2021. 
 
Provstiet godkender at arbejdet med varmestyringen til Viskum og Vejrum 
sættes i gang nu, selvom bevillingen først kommer i 2023. 
 
Provstiet ønsker, at der tilknyttes en kirkegårdskonsulent for at kigge på 
hvordan kirkediget kan laves i Viskum. 
 
Det vedtages at arbejdet med dommertrappen sættes i gang.  
 
Der kigges på hvor store dele af udgifterne til små reparationer i Viskum der 
kan udskydes til senere. 
 
 

6. Nyt fra P og K udvalget. Vedtagelse hvem der skal vedligeholde orglerne i Ørum og Viskum. 
 
Der er indkommet to tilbud. Det indstilles at firmaet Viborg ny 
specialsnedkeri og orgelbyggeri overtager arbejdet med at vedligeholde 
og stemme de to orgler i Ørum og Viskum. 
 



Forslaget vedtages, og kontaktpersonen orienterer organisterne og de to 
firmaer, der har givet tilbud. 
 
 
Kirke- og præstegårdsudvalget indstiller, at Jorden sælges til 
Landbrugsstyrelsen i forbindelse med jordfordelingsprojektet i 
Nørreådalen. Der er forhandlet en pris hjem, men den endelige pris vil 
afhænge af hvor meget jord vi ønsker at beholde til brug for ekstra 
parkeringspladser og andre formål, som tidligere drøftet. Kirke- og 
præstegårdsudvalget vil på mødet orientere om endelig pris, arealet vi 
ønsker at beholde og betingelser i forbindelse med salget. 
 
Salget af jorden vil indbringe 1.045.928 kr. ved salg til landbrugsstyrelsen. 
Slaget er godkendt af provstiet. Vi beholder ca. 1 hektar og sælger ca. 6 
hektar. 
 
Der søges i provstiet om kompensation for mistet forpagtningsindtægt. 
 
Forslaget om jordsalg vedtaget af et enigt menighedsråd. 
 
Kirke- og præstegårdsudvalget vil orientere om resultatet af licitationen i 
forbindelse med graverhuset. 
 
Der var indkommet tre tilbud. 
 LP byg:                                   2.155.850 kr. 
 H.S. Tømrer- og snedker:   2.552.750 kr.  
 Martin Christensen:             2.350.775 kr.  
 
Byggeriet går til det firma, som havde det lavest bud. 
 
Vi har kun 1,6 millioner til rådighed. Arndt er i kontakt med provstiet ang. 
finansieringen. Der kommer svar i næste uge.  
 
Renovering af Ørum kirke. 
 
Renoveringsudvalget mødes snarest. 

7. Nyt fra kirkeværgerne. Intet nyt 
 

8. Nyt fra aktivitetsudvalget. Den 18/6 2023 kommer fangekoret. 
 

9. Nyt fra bladudvalget. Intet nyt 
 

10. Nyt fra Gudstjeneste 
udvalget. 

Intet nyt 
 
 

11.Nyt fra Personaleudvalget. Skal der laves en ny optælling af arbejdstid på vores kirkegårde? 
Udskydes til næste møde 
 
Louise ønsker at indkøbe et legetæppe til babysamlesang, der koster 
1500-2000 kr. 
Pengene bevilliges.  
 
Der vil være et lukket punkt under nyt fra personaleudvalget. 
 

12. Evt.  Kirsten foreslår at valgperioden for menighedsrådsmedlemmer nedsættes 
fra 4 til 2 år. 
Videre drøftelse af dette punkt udsættes til næste møde. 



 

        Næste MR møde den 12. oktober kl. 19.00.  

  

 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                          


