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                                 Protokol  
Levring menighedsråd 

Referat af ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 20. august 2020 kl. 16.30 
I Den gamle Skole, Bygaden 53b, Levring 

Til stede: Frits, Erik, Inger, Jørn, Simon og Dorthe. Anker Tang Sørensen deltog i punkt 3. 
Kristian Høgedal, valgmenighedsrepræsentant 
Stedfortrædere: Marianne indkaldt, da der var afbud fra Susanne. Afbud fra Inger Margrethe.  
Barselsorlov: Anders 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat af MR møde den 28. 

maj – og underskrift 

Godkendt og underskrevet 

3. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2020 v/ Anker 

Budgetsamråd i? 

Anker gennemgik kvartalsrapporten – og 

redegjorde for stigningen i udgifter ved pkt. 2. Det 

skyldtes, at udgifterne til murerarbejdet var blevet 

større end budgetteret, men der viste sig behov for 

en større udbedring af fugerne ved tårnet og faca-

den mod syd. 

Desuden er udgiften til affugtning af kirken efter 

vanddampskaden i første omgang betalt af kirke-

kassen. 

Ellers fin kvartalsrapport. Formanden og den folke-

valgte kasserer skal underskrive rapporten og re-

turnere til Anker.  

Anker oplæste revisionsprotokollen.  

Budgetsamråd den 2.9. i Ans. Frits og Inger 

deltager.  

4. Valgforsamling tirsdag den 15. september kl. 

19.00 

Valgforsamlingen ledes af formanden for 

valgbestyrelsen efter de nye valgregler. 

Vi kan forhåbentlig ikke rummes i Den gamle 

Skole, men må bruge kirken. 

Brug af projektor? Kaffe/te og brød – 

mødedeltagere? Mødet er åbent for alle. 

Valgforsamlingen er annonceret i kirkebladet og i 

Kjellerup Tidende. Sogn.dk og Facebook tages også 

i brug. Erik undersøger, om vi evt. kan være i 

sognegården i stedet for skolestuen, da der stadig 

er afstandskrav pga. Corona. 

Kaffe/te og brød (portionsanrettet nøddetærte) til 

ca. 30 v/Jørn.  

Der er brug for nye kandidater, da der er nogle, der 

ikke genopstiller.  

5. Situationen i kirken efter vanddampskaden i 

februar - lige nu og fremadrettet 

Senest har vi haft besøg af en kalkningsekspert fra 

National Museet. Der skal laves kalkningsprøver 

ifølge rapporten. Lokal murer. MR har indhentet 

tilbud fra tre konserveringsfirmaer og har valgt at 

gå efter Bevaringscenter Nord.  Arkitekten vil 

snarest indsende de samlede tilbud til forsikrings-

enheden og til stiftet. Arbejdet må først igangsæt-

tes, når stiftet har godkendt projektet. En langvarig 
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proces, og det bliver sikkert først i januar 2021, at 

kirken skal lukkes ned i en periode, mens håndvær-

kere og konservatorer udfører deres opgaver. 

Præsterne og de ansatte ved begge kirker i pasto-

ratet skal koordinere gudstjenestelisten, så de 

kirkelige handlinger kan fortsætte, mens Levring 

kirke er lukket. Der arbejdes efter en stram tids-

plan, da Hørup kirke også står over for en større 

restaurering til sommer. 

6. Konfirmation i Levring kirke den 30. august kl. 

8.30 

Der er 6 konfirmander. Pga. afstandskravene må 

hver konfirmand kun have 11 gæster med i kirke. 

Dorthe lægge poser til telegrammer frem i skoles-

tuen, og Frits vil være opsynsmand der under 

gudstjenesten.  

7. Orientering 

Møde i Ans den 26.august om evt. fælles 

regnskabsfører fremover. 

Kirkegårdsvandring d. 31. august. Begyndende i 

Grathe kl. 18.30 og i Thorning kl. 19.45. 

Offentligt møde om gamle 

gravsten/gravminder på kirkegården fredag 

den 25. september kl. 17.00. Er vi klar til det? 

Algebehandling af kirkens murværk, tag og 

kapel, taget på præstegården samt 

præstegårdens garage er udført.  

Næste MR-møde er torsdag den 8. oktober kl. 

16.30 i Den gamle Skole. Kaffe og brød? 

Sidste MR-møde i denne valgperiode er 

torsdag den 19. november.  

Frits orienterede om de indkomne tilbud fra regn-

skabs-og revisionsfirmaer. MR får tilsendt samme 

materiale og skal efter gennemlæsning give Frits 

besked om, hvem de peger på, så han er klar til 

den videre forhandling med de øvrige menigheds-

råd i tidl. Kjellerup kommune.  Anker har valgt at 

stoppe med udgangen af dette kirkeår.  

Kirkegårdsvandring den 31. august. Inger og Erik 

deltager. Tilmelding v/Inger  

Den 25.9. inviteres pårørende og andre lokalhisto-

risk interesserede til at besigtige de gamle grav-

minder, hvis fredningperiode er udløbet. MR håber 

på at få indsamlet stof til en uddybende oversigt 

med nogle fakta, så der kan udarbejdes et lille 

skrift. Inger annoncerer i lokalpressen.  

Dorthe har bestilt nye hækplanter til uge 39 og ud-

beder sig hjælp fra MR til opgravning af de gamle.  

8. Eventuelt Erik or. om jagtgudstjenesten den 31.10. Spejderne 

vil stå for noget mad.  

Ønsker til næste år: Fugningen ved vinduerne i Den 

gamle Skole trænger til udskiftning, og på 

kirkegården trænger stendiget mod nordvest til en 

professionel omlægning.  

Næste MR møde den 8. oktober. Inger står for 

kaffe og brød.  

Referatet er udarbejdet af Inger-Marie Tind Christensen  

 

Underskrifter:  


