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                                 Protokol  
Levring menighedsråd 

Referat af ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 11. februar 2020 kl. 16.30 
Kirkecentret, Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup  

Nye restriktioner ang. forsamlingsloft betød imidlertid, at mødet denne gang blev afholdt som et 
videomøde på Google Meet, så vi kunne være fælles hver for sig fra eget kontor. 
Deltagere: Frits, Erik, Jørn, Inger Margrethe, Inger, Simon, Anders og Dorthe  
Afbud: Kristian fra valgmenigheden pga. andet møde.  
 
Dagsorden: 

1.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2.  Godkendelse af referat af MR-mødet den 
19.11.2020 samt af det konstituerende møde 
samme dag og underskrift. 

Udsættes til næste gang, da mødet var digitalt pga. 
Covid19- restriktioner.  

3. Ønsker til budget for 2022, 2023 og 2024 
(skema m.m. ligger på DAP d. 4.1.2021) 

Ønsker for 2022, 2023 og 2024 blev præsenteret 
og kommenteret. Frits indsender skema til 
provstiet med ønskerne og en foreløbig økonomisk 
beregning samt dertil hørende begrundelser.  
Blandt ønskerne er:  
a) Tredje del af kirkegårdsprojektet  
b) Fremtidigt varmeanlæg  
c) Ombygning af Tandteknikken til sognelokaler i 
2022 
d) Vedligeholdelse/omsætning af stendiget, hvor 
det er påkrævet.  

4. Portræt af biskop Henrik Stubkjær i forbindelse 
med dennes 60 år den 31.12.2021. 
Menighedsrådene i stiftet er blevet spurgt, om 
de vil betale 500 kr. pr. sogn. (DAP den 7.1. 
2021) 

Levring menighedsråd besluttede at støtte med 
500 kr. Kassereren står for at få beløbet indbetalt.  

5. Støtteforeningen for Det Kirkelige Mediecenter 
spørger, om vi vil støtte deres arbejde med at 
producere kristendom i børnehøjde. Se 
beskrivelser af projekter på DAP den 11.1. 
2021. 

Godt projekt, som menighedsrådet bakker op om 
og derfor støtter med 500 kr. Kassereren står for at 
få beløbet indbetalt.  

6. Opsætning af vand bi måler v. kapellet. Pris ca. 
1875 kr.  

Det besluttes, at der skal opsættes en bi måler. 
Formål: at spare vandafledningsafgift på forbruget 
på kirkegården.  

7. Placering af ”Mindelund” på kirkegården. 
Forslag?? 
Bevaringsværdige gravsten – status nu – næste 
skridt? Vi skal videre. 

Dorthe har udarbejdet tre skitseforslag til illustra-
tion af, hvordan man kan opstille de gravminder, 
der efter fredningstidens udløb, ønskes opbevaret 
på kirkegården i en 10-årig periode mod betaling.  
Det blev besluttet at vælge forslag 3, hvor stenene 
placeres i tomme felter i den nye afdeling, række 1 
Bevaringsværdige gravsten fra lapidariet: Der skal 
reduceres med nænsom hånd, så vi bevarer det 
lokalhistoriske islæt. Arbejdet hermed skal gerne i 
gang i foråret. 
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8. Forretningsorden for Levring sogns 
menighedsråd. Forslag er vedhæftet. 
Vedtægter for: kirkeværge, kasserer, sekretær 
og kontaktperson. Forslag vedhæftet. 

Alle de nævnte vedtægter blev godkendt, 
underskrives og opbevares. 

9. Honorar til folkevalgt kasserer Frits havde rådført sig med provsten, og det blev 
besluttet at sætte honoraret til 3.850 kr.pr. år.  

10. Kommende menighedsrådsmøder: 18.3. og 
20.5. – 20.5. begyndes med kirkesyn kl. 14.30. 
Forslag til menighedsrådsmøder resten af året: 
19. eller 26. 8, 7.10 og 18.11. 

Møderne i foråret er annonceret i kirkebladet, så 
de ligger fast.  
Møderne efter sommerferien bliver:  
den 19.8. kl. 14.30 
den 30.9. kl. 16.30 
den 18.11. kl. 16.30 

11. Orientering: Ny HR-konsulent, Niels Therkild-
sen, 46 år. (kan ses på DAP den 14.1. 2021) 
DAP-kursus den 8.3. i Bording – program 
vedhæftet. Tilmelding senest den 26.2. 
Distriktsforeningens generalforsamling den 
22.3. i Gludsted. Program er vedhæftet. 
Tilmelding senest den 15.3. 
Provstiets Kirke til Kirke projekt. Ny 
repræsentant fra Levring sogn.  

Frits modtog tilmeldinger: 
den 8.3.: Frits, Inger, Erik og Inger Margrethe. 
den 22.3.: Frits og Inger 
Provstiets Kirke til Kirke projekt: Ny repræsentant 
fra Levring bliver Edith Clausen 
Øvrigt: Konfirmationerne i Levring Kirke er udskudt 
til den 29.8. 
Status for kirkerenoveringen: 
Kirken er lukket fra den 1.2.2021 og ca. 3 mdr. 
frem.  
Nederste del af murværket er renset og bliver 
undersøgt for skimmel.  
Kirkens Lysekroner og lampetter er demonteret. 
Afdækning ved konservatoren: Orgel, epitafium, 
prædikestol og alter 
Bevaringscenter Nord har hentet: den gamle 
altertavle, den nye altertavle og krucifikset af Niels 
Helledie. Gørtleren har hentet:  
dåbsfad, trefod, dåbskande, 2 lysestager, den 
syvarmede og indsamlingsbøssen. 
Der er blevet taget mål til hynderne.  

12. Eventuelt Tak til præster og ansatte for at være omstillings-
parate i en svær tid med restriktioner. 

Referatet er udarbejdet af Inger-Marie Tind Christensen  

 

Underskrifter: 


