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Protokol  
Levring menighedsråd 

Referat af ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 22. august 2019   
i ”Den gamle skole”, Bygaden 53b, Levring 

Til stede: Frits, Inger, Erik, Susanne, Jørn, Anders, Dorthe, medarbejderrepræsentant Hanne M og Kristian 
Høgedal fra valgmenigheden 
Stedfortrædere: Marianne Kristensen og Inger Margrethe Hansen 
Afbud fra Simon  
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra MR møde den 15. 5. 

og underskrift 

Godkendt og underskrevet. 

3. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2019 v/Anker  Kvartalsrapporten blev gennemgået. 

Budgetsamråd i Thorning den 3.10.  

4. Indkøb af minilæsser (ny traktor til 

kirkegården)  

Da kirkegårdens truck er gået i stykker, har MR 

indhentet tilbud på en reparation af denne. 

Anslået udgift inkl. moms: ca. 25.000 kr. MR har 

desuden indhentet to andre tilbud – på en helt ny 

og på en brugt. Det blev besluttet at vælge en god 

brugt Avant 220 – årg. 2014 med en helt ny 

pallegaffel og en ny containerkasse. Pris inkl. 

moms: 168.750 kr.  

Da det er en pludselig opstået udgift, har MR søgt 

provstiet om bistand fra 5 % midlerne. 

Ansøgningen er godkendt, så anskaffelsesprisen 

dækkes med 50 % fra provstiets 5% midler, og med 

50 % fra kirkekassen.  

Den gamle truck forsøges solgt.   
5. Gravminder: Status og næste skridt ved 

kirkeværgen. (Se mail fra Dorthe den 8.8.) 

Kirkegårdsudvalget har gennemgået kirkegårdens 

gravminder inkl. lapidariet sammen med graveren 

og Kjeld Dalsgaard fra Museum Silkeborg. K.E. Grøn 

var inviteret med på turen. Det er tanken, at man 

vil reducere i antallet af sten i lapidariet. Der 

foreligger nu en oversigt, som MR arbejder videre 

ud fra. I efteråret besigtiger MR igen kirkegården 

for at tage beslutning om en egnet placering af de 

sten, som menighedsrådet ønsker bevaret på 

stedet eller i lapidariet - jævnfør lovgivningen 

derom og den lokale historiske interesse.  
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6. Donation til Levring Kirke.  

Overvej: fastholder vi beslutning fra sidste MR-

møde? 

Hvis vi gør, ønsker giverne et skriftligt svar.  

Punktet blev udsat til næste møde, da Simon var 

fraværende.  

7. Menighedsmøde den 29.9. i præstegården 

efter høstgudstjenesten. Mad/spisning? 

Ansvarlig?  

Susanne står for indkøb af mad og drikke.  

Borddækning: Frits og Hanne. 

  

8. Orientering: 

Kirkegårdsvedtægter 

Liturgi v/ Erik 

Orientering v/Simon og Anders  

Gravermedhjælpersituationen v/ Jørn 

  

Kirkegårdsvedtægterne har været sendt til 

godkendelse i provstiudvalget igen efter en mindre 

justering af § 23.  

Punktet om liturgi blev udsat til næste gang, så 

begge præster kan være til stede. 

Vores gravermedhjælper Anette har opsagt sin 

stilling ved Vium kirkegård, men fortsætter hos os. 

Jørn sikrer, at ansættelsespapirerne rettes til, da 

samarbejdet med Vium således ophører.  

Kommende MR møder 10.10 og d. 21.11. Alle 

torsdage kl. 16.30. 

9. Eventuelt 

Himmelske dage i Herning 

Årets sogneudflugt 

Årets studietur 

Tilfredshed med, at der var indsat en bus til 

åbningsgudstjenesten. Der var en egenbetaling på 

75 kr. pr. person. Den resterende udgift dækkes af 

de berørte kirkekasser.  

Frits udtrykte stor tilfredshed med årets 

sogneudflugt. Det samme gjaldt studieturen.  

Næste studietur bliver den 16.5.2020.  

I efteråret 2020 afholdes jagtgudstjenesten i 

Levring.   
Referatet er udarbejdet af Inger-Marie Tind Christensen  

 

Underskrifter:  

 


