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                                 Protokol  
Levring menighedsråd 

Referat af ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 8. oktober 2020 kl. 16.30 
I Den gamle Skole, Bygaden 53b, Levring 

Til stede: Frits, Erik, Susanne, Jørn, Inger, Anders og Dorthe. Anker Tang Sørensen deltog i punkt 3, 4 og 5. 
Stedfortrædere: Marianne og Inger Margrethe 
Fraværende med afbud: Simon og Kristian  
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat af MR møde den 20.8. 

og underskrift 

Godkendt og underskrevet 

3. Revisionsrapport 2019 – underskrift 

Endeligt budget 2021– underskrift 

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2020 gennemgås  

Fin revisionsrapport. En lille bemærkning: Køresed-

ler skal inden aflevering til regnskabsfører være ud-

fyldt korrekt med oplysning om antal kilometer og 

adresse tur- retur. Revisionsrapporten blev under-

skrevet af hele rådet i to eksemplarer. 

Endeligt budget 2021 er helt identisk med det fore-

løbige og blev ligeledes underskrevet af hele rådet.  

Kvartalsrapporten blev gennemgået og underskre-

vet af formanden og den folkevalgte kasserer. Et 

merforbrug i forhold til budgettet skyldes udgifter 

vedrørende hovedstemning af orglet efter fugtska-

den og fugning omkring hele kirken. Det forventes, 

at alt stemmer fint igen, når kirkekassen har mod-

taget de forventede renteindtægter.  

4. Indkommet høstoffer ved høstgudstjenesten 

den 27.9. – 5.017, - kr. Fordeles ligelig mellem 

Folkekirkens Nødhjælp og Røde Kors, hjælp i 

det krigshærgede Sydsudan  

Pænt beløb, som er fordelt.  

5. Fremtidig regnskabsfører for Levring kirkekasse 

– bilag vedhæftet  

Der forelå tilbud fra Silkeborg provstis regnskabs-

kontor og fra SAGRO. Sidstnævnte var billigst.  

Frits og Inger har deltaget i et møde med SAGRO 

og anbefaler menighedsrådet at indgå samarbejde 

med det firma. Det fik tilslutning fra hele rådet. Der 

træffes herefter aftale om et besøg hos os, hvor 

firmaets regnskabsførende, Anker, Frits og Inger vil 

være til stede og få aftalt nærmere omkring over-

levering af opgaven.   
6. 1) Gudstjenester under renoveringen af kirken 

v/ Anders 

Kirkebygningen er lukket for gudstjenester fra 

Helligtrekonger til Palmesøndag – om alt går 

vel. Skal vi lave nogle andre former for gudstje-

nester/andagter i denne periode – og i så fald 

hvordan? Forslag:  

Anders opfordrede os til at tænke kreativt. På 

mødet nåede vi frem til, at vi skulle rykke fejringen 

af kyndelmisse til onsdag den 3.2. for at få spejder-

ne med i et fakkeloptog gennem byen.  

Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tønde- 

slagning kan fint afvikles i sognegården og gymna-

stiksalen.  
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Kyndelmisse den 31.1.: Fx fakkeltog gennem 

byen. Fastelavn: Tøndeslagning og gudstjeneste 

i Sognegården/gymnastiksal? 

2) Flytning af rytmisk gudstjeneste den 27.dec. 

til Arena Midt. 

Grundet Covid 19 -restriktioner kan der maks. 

være 72 syngende gæster (reelt set nok kun 50) 

eller alternativ en gudstjeneste uden sang. Vi er 

blevet tilbudt at låne Arena Midt, hvor stolene 

er stillet op fra den 24. dec. Hørup MR vil da 

(måske – afklares den 29.9.) betale halvdelen. 

Udgifter til Arena Midt er begrænsede, da vi må 

låne hallen gratis! Til gengæld skal vi – sammen 

med Hørup – stille med frivillige kræfter, som vil 

hjælpe med oprydning.   

God ide at flytte rytmisk gudstjeneste den 27.12. til 

Arena Midt. Menighedsrådet vil både være med til 

at betale og arbejde.  

 

 

 

I år bliver den traditionelle konfirmanddag erstat-

tet af en pilgrimsvandring. Alle er selvfølgelig 

velkomne til at deltage i søndagens gudstjeneste, 

men i år skal konfirmanderne ikke medvirke.  

Efteråret byder bl.a. på nogle fromesser med nad-

ver samt den traditionsrige allehelgensgudstjene-

ste. 

 

  
7. De gamle gravsten i lapidariet – efter godt 

møde med offentligheden den 25.9.   

Beskedent fremmøde ud over menighedsrådet. 

Der blev knyttet nogle facts og anekdoter til ved 

gennemgangen af gravstenene, også en lille smule 

på skrift. For MR er det et stort arbejde at indsamle 

tilstrækkeligt stof til en folder. Det er hensigten, at 

man skal videre med det i løbet af vinteren.   

8. Orientering 

Julekoncerten den 16. december v/Jørn og 

Susanne 

Gudstjenester i en Coronatid. MR er sammen 

med præster og ansatte ansvarlige for, at de 

udstukne direktiver om afstand følges. Det bør 

fremgå tydeligt, hvor mange der må være i 

rummet, når vi afvikler vores gudstjenester 

med sang, nemlig 38. Er vi large og ser stort på 

det, kan vi skade os selv. God ide, om 

præsterne vil orientere om afvikling af 

julegudstjenesterne. Er der brug for hjælp til at 

vise folk til rette eller noget andet praktisk, må 

vi være klar. Alle må føle sig trygge ved at 

komme i kirken v/Inger 

KK44 – reklamefremstød v/Inger 

Fredslyset kommer til Bjerringbro onsdag den 

25.nov. Skal flammen hentes til Levring kirke 

igen i år? 

Sidste menighedsrådsmøde i denne 

valgperiode er torsdag den 19. november. 

Datoforslag til menighedsrådsmøde i januar – 

februar 2021 – torsdag den 11. februar 16.30  

Julekoncerten udsættes til næste år pga. Corona.  

Kirkekaffe og anden form for bespisning ligger stille 

pga. Coronarestriktioner, indtil andet besluttes. 

Det samme gælder det traditionelle nytårsarrange-

ment med boblevand og kransekage.  

 

I år vil Dorthe påtager sig at hente fredslyset til 

Levring. 

 

I kirken skal der holdes afstand efter de gældende 

Coronarestriktioner. Alt efter gudstjenesteform 

kan antallet variere. Dorthe styrer det.  

 

KK44 et godt udbud af spændende og kreative un-

dervisningstilbud til skolerne i Silkeborg kommune. 

Alle menighedsråd støtter projektet, og hvert råd 

har en kontaktperson.  

 

I forlængelse af denne valgperiodes sidste menig-

hedsrådsmøde den 19.11. indbydes det nye råd til 

det lovpligtige konstituerende møde, som skal af-

holdes inden den 29.11. Første MR-møde i det nye 

år bliver torsdag den 11. 2. 2021 kl. 16.30  
9. Eventuelt  Jagtgudstjeneste aflyses i år. 

Referatet er udarbejdet af Inger-Marie Tind Christensen  

Underskrifter:  

 


