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                                 Protokol  
Levring menighedsråd 

Referat af ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 23. april 2020 kl. 16.30 
i Levring Kirke*  

Til stede: Frits, Erik, Inger, Susanne, Jørn, Simon, Anders og Dorthe samt valgmenighedens repræsentant, 
Kr. Høgedal. 
Anker Tang Sørensen deltog som forretningsfører i de første tre punkter.  

• Mødet blev afholdt i kirken efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer om at holde afstand og 

overholde forsamlingsfriheden på op til 10 personer i denne Corona-tid.  

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat af MR møde de 13. 

februar – underskrift  

Godkendt og underskrevet 

3. Levring kirkekasses regnskab v/Anker Tang 

Sørensen - underskrives 

Fin gennemgang af regnskabet. Derefter blev det 

underskrevet af alle i rådet.  

4. Kirken efter vanddampskaden den 22.2. – 

status. Nationalmuseets rapport ligger på DAP 

d. 25.3.  

Nationalmuseets pris på reparation af 

altertavlen ligger på DAP den 8.4. 

Arkitekttilbud på styring af det videre forløb er 

vedhæftet.  

Karin Vestergaard Kristiansen fra Nationalmuseet 

besigtigede kirken den 9. marts med henblik på en 

vurdering af skadens omfang. Der er store skader 

på såvel historisk inventar som på tekstiler, kalkede 

og malede overflader m.m., så derfor er MR blevet 

anbefalet at få en arkitekt som tovholder og 

ansvarshavende for genopretningen af skaderne.  

MR har indhentet tilbud fra tre arkitektfirmaer. 

Alle tilbud er givet på baggrund af Nationalmuseets 

rapport.  

Ans Arkitektfirma PAR, hvis tilbud er på 38.000 kr. 

ekskl. moms, dvs. 47.500 kr. inkl. moms. 

Constructa, hvis tilbud er på 109.171 kr. inkl. moms 

Meedom Bæch Arkitekter, hvis tilbud er på 

125.000 kr. ekskl. moms, dvs. 156.250 kr. inkl. 

moms. MR indkalder Søren Andersen fra Ans 

Arkitektfirma til en samtale om, hvordan arbejdet 

tænkes udført og for at høre, om alt er taget med i 

tilbuddet. Herefter træffes endelig beslutning om 

valg af arkitektfirma. Udvalget informerer det 

samlede råd om udfaldet og sørger for, at arbejdet 

påbegyndes så hurtigt som muligt.  

5. Tekstforslag omkring mindelund/lapidarium på 

kirkegården er vedhæftet. 

Teksten skal indskrives i kirkegårdsvedtægten 

under § 16 og godkendes af provstiet.  

Tekstforslaget blev godkendt, og Dorte tilføjer det i 

kirkegårdsvedtægten, inden det sendes til 

provstiet.  

6. Status på kirkegården v/Dorthe 

Er vi klar til at invitere interesserede til møde 

om gravsten den 28. maj efter MR-møde? 

Dorthe har i de seneste måneder haft travlt med at 

fjerne sten fra de nedlagte gravsteder, så der 

efterhånden er blevet en del åbne arealer, der nu 
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Foto og kort tekst over alle de sten, som ønskes 

bevaret på kirkegården. Er der sat gang i det? 

 

er blevet beplantet med stauder og anden 

beplantning. Flere af de brede baghække er 

fjernet. Plantning af nye hække kan gå i gang i 

slutningen af måneden. Langs gangene er flere 

hække nu også erstattet af en fin stenkant.  Der 

arbejdes efter en plan, hvorved der sikres et pænt 

og harmonisk udtryk med lidt bredere gange. 

Nogle gravsteder bliver i den forbindelse kortet lidt 

af.  

Pårørende har på et møde i vinter vist stor lokal -

historisk interesse for, at MR skulle bevare flere af 

de gamle gravsten, der i de senere år er blevet 

opbevaret i lapidariet. For at imødekomme denne 

interesse er der indkaldt til et nyt møde i maj. 

Herefter skal alle sten, der ønskes bevaret, 

fotograferes og have en lille forklarende tekst, som 

kan sammenfattes i en folder.  

7. Orienteringsmødet den 9. juni om det 

kommende MR-valg - planlægning - kaffebord. 

Provstiet tilbyder at betale fælles annoncering 

af møderne for sognene i den tidligere Kjellerup 

kommune i Kjellerup Tidende. Provsten skal 

have besked senest den 19. maj.  

Orienteringsmødet var først berammet til at skulle 

være den 12. maj, men pga. den delvise nedlukning 

af samfundet og forbuddet mod forsamlinger over 

10 er det udsat til den 9. juni. Levring indgår i den 

fælles annoncering. Frits orienterer provsten. 

Mødet er også omtalt i kirkebladet. Facebook og 

anden PR kan også anvendes. Lokaleforhold og 

mangel på teknisk udstyr er atter udfordrende i 

forbindelse med formidling af såvel regnskab som 

anden orientering, hvor der er mange til stede. 

Beværtning aftales senere. Formanden byder 

velkommen, ordstyrer for aftenen vælges, 

formand, kasserer og valgbestyrelse står for at 

afvikle aftenen efter det materiale, der foreligger 

på menighedsraad.dk 

8. Julekoncert 2020? Nu måtte vi jo aflyse rytmisk 

gudstjeneste med Xenia 2. påskedag  

Jørn har kontaktet musiklærer Lene Henriksen ang.  

julekoncert ved Levring Efterskoles kor. En sådan 

aftale forventes at komme i stand. MR bakker op, 

da vi så kan slå til lyd for det nære i sognet og 

overholde det budget, vi havde stillet til rådighed.  

9. Fotografering i Levring kirke.  Et A4-ark med retningslinjer hænges op i kirken. 

Ordlyden blev godkendt.  

10. Frihedsgudstjeneste den 5. maj er aflyst. Skal vi 

lave en i september/oktober – forår 2021? 

Efter aftale med Simon ønskes arrangementet 

flyttet til næste forår ved samme tid. 

11. Kirkesyn og MR møde den 28. maj Kirkesyn med byggesagkyndig Kl. 15.30.   

Protokolskrivning og lidt spiseligt inden selve MR- 

mødet.  

Kl. 19.00 åbent møde med interesserede på 

kirkegården. Har været annonceret i kirkebladet.  
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12. Orientering: APV v/ Jørn 

Præstegårdsskoven v/ Erik 

Konfirmation i Levring Kirke er flyttet til den 30. 

august 

Fremtidig opvarmning af kirken og Den gamle 

Skole + tandklinikken. Tredje tilbud er vedlagt 

dagsordenen. 

Regnskabsførersituationen efter næste MR-valg 

Studietur den 16. maj – aflyst 

Sommerfest/basar den 7. maj – aflyst 

Sogneudflugt den 17. juni – aflyst 

MR-møde efter sommerferien bliver torsdag 

den 20. august kl. 16.30 i den gamle Skole. 

 

Jørn og Dorte har haft møde og gennemgået 

arbejdsforholdene. Ønske om en højere stige til 

brug ved rengøring i kirken efterkommes.  

Konfirmationsdato taget til efterretning. 

Erik orienterede om udgåede træer i præstegårds-

skoven. De er nu blevet fældet.  

Tilbuddene om fremtidig opvarmning tages op til 

nærmere vurdering, når vi har hørt, hvad kirke-

ministeriets varmekonsulent kan anbefale. Han 

kommer den 5. maj.  

Anker, som har været regnskabsfører gennem 

mange år, ønsker at stoppe med udgangen af 

denne periode. Der skal findes en ny, gerne hvor 

flere råd går sammen. Provsten er tovholder og 

indkalder formændene her i foråret. 

Aflysningerne er taget til efterretning, da de alle 

skyldes Corona.  

MR-møde efter sommerferien er torsdag den 20. 

august.   

13. Eventuelt Ny lyngbeklædning på stråtaget er lavet.  

En god ide at give præstegårdstaget, kirketaget og 

garagen algebehandling i år. Erik går videre med 

det.  

Referatet er udarbejdet af Inger-Marie Tind Christensen  

Underskrifter: 


