
Rorup menighedsråd 

 

Referat af møde i menighedsrådet onsdag den 9. juni 2021 

 

Til stede: Karen V. Ringsmose, Agnete Vibholt, Hanne Christensen, Øjvind A. Clement, Stine 

Byager, Leif Høgsvig, Iben Elmedal, 

Fraværende: Peter Mogensen (medarbejderrepræsentant) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Underskrift af referat af møde den 5. maj 2021 

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. 

 

3. Punkter til behandling 
 

a. Budget 2022 
Budgettet blev gennemgået. Enkelte formålsposter som sogneudflugt og 
påskefrokost er udgået, mens nye som sommerkoncert og teaterforestilling er føjet 
til. 
Midler til annoncering forhøjes. 
Honorarer til musikindslag ved gudstjenester forhøjes. 
Frie midler på budgettet bruges på synsudsatte opgaver, herunder anhangspedal på 
orgel, køkkengulv i præsteboligen, ny borde til sognehuset og andre opgaver fra 
synsrapporterne. 
 
Budget blev afleveret d. 9. juni 2021 kl. 18:12 

 

b. Valg af tilbud på anlæg af skråning. 
De to tilbud blev gennemgået. Valget faldt på tilbuddet fra firmaet Kaj Bøje. 
Vi søger anlægspuljen om 750.000 kr. til etablering af området mellem 
kirkegårdsmur og sognehus samt belægning rundt om sognehus. 
 
 

c. Aktiviteter det kommende år. 

Menighedsrådet fastlagde en tentativ plan for arrangementer det kommende år, og 

præsten går videre med forespørgsler. Foreløbig er fastlagt: 

-      Kreative aftener: jævnlige sammenkomster, hvor kreativt arbejde går hånd i  

       hånd med sang, oplæsning, samtale og fordybelse. Opstart i oktober. Tovholder 

       Iben Elmedal 

- Sommerkoncert i præstegårdshaven ved præsten og hendes familie.  

- Hvad er kristendommen? Oplæg for konfirmander og forældre. 

- Grundtvig. Foredrag/samtale.  

- Nye salmer og sange. En blanding af aftensang og fortælling.   



- Syng julen ind. 

Desuden besluttede menighedsrådet at arbejde videre med en højskoledag om tro 

og viden (Øjvind, Karen, Agnete forbereder) 

I 2022 planlægges en sommerkoncert i august, et børneteater i forbindelse med 

pinsen og aftener for børnefamilier med let spisning og efterfølgende ”Gud-nat 

historie” i kirken.   

4. Punkter til orientering. 

a. Præsten refererede fra et godt stiftspræstemøde, hvor især et foredrag om 

udviklingen fra forbudskultur til påbudskultur var interessant. Karen indgår i 

arbejdet med at forberede Himmelske Dage, som finder sted i Roskilde i Kr. 

Himmelfartsferien 2022. 

 

b. Formanden refererede fra møde for menighedsrådsformænd i provstiet. 

Provstiudvalget har besluttet at prioritere screening af præsteboliger for radon og at 

gøre opvarmningen af præsteboligerne mere ”grøn”. Provstisekretæren Peder 

Gundersen deltager i møder i menighedsråd om kirkegårdenes udvikling i lyset af 

den kulturforandring, der præger alle kirkegårde. 

 

c. Både i forhold til Kirkenyt og annoncering er indgået aftaler, som letter præsten for 

redaktionelt arbejde. 

 

d. Graveren er tilbage med deltids sygemelding en kort tid. Kirkeværge og 

kontaktperson tager hånd om afhjælpningen af dette og efterfølgende ferie. 

Graveren frigøres for rengøringsopgaver i præstebolig, sognehus og offentligt toilet, 

som fremover udføres af anden person. 

 

e. Fællesmøde med Glim menighedsråd afholdes den 11. august. 

 

5. Øvrige punkter til orientering 

Formand: Der er købt en 3x3 m pavillon til brug ved kirke og præstegård. Ny 

computer er indkøbt til graverkontor. Tilbud på topkapning og beskæring indhentes 

af formanden til efteråret. 

Kirkeværge: tilbud på gulv og dør i præstebolig under indhentning. Ændring af 

område H igangsættes til efteråret. Menighedsrådet genovervejer gangbelægning 

forud for igangsættelse af arbejdet. 
 

6. Eventuelt 

Intet 

 

 

Ref. Iben Elmedal 


