
 

Rorup menighedsråd 

14. december 2021 

Referat af møde i menighedsrådet onsdag den 8. december 2021  

Til stede: Karen Ringsmose, Leif Høgsvig, Agnete Vibholt, Hanne Christensen, Øjvind A. Clement, 

Peter Mogensen (medarbejderrepræsentant).  

Fraværende: Stine Byager 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Underskrift af referat af møde den 4. november 2021 

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. 

 

3. Punkter til behandling 
a. Umiddelbart er gudstjenester og arrangementer ved Rorup kirke ikke forbundet med 

krav om kontrol af coronapas eller andre restriktioner, men ændrer det sig, vil 
menighedsrådet følge retningslinjerne. 
 

b. Menighedsrådet indgår gerne i et samarbejde med de fire sogne, Glim, Osted og 
Allerslev. Et møde med de to sognepræster og repræsentanter for de enkelte 
menighedsråd forventes at finde sted i januar. Formanden deltager og evt. et andet 
medlem.             

 

4. Punkter til orientering og drøftelse 

a. Graver og formand deltager i møde den 22. januar for hele provstiet om 

kirkegårdsdrift. 

 

b. Præstegårdsudvalget modtager den 14. december to underhåndsbud på anlæg af 

jordvarme i præstegård og sognehus. Efter rådgivning af stiftets energikonsulent 

træffer udvalget beslutning snarest muligt.  

 

c. Kirkeværge har truffet aftale om leverance af udendørs belysning ved skråningen.  

Etableringen af den koordineres med firmaet Kaj Bøje, som udfører arbejdet på 

skråningen. 

 

d. Medlemmer af menighedsråd er indbudt til ”fremtidssamtaler” som led i det 

kommende valg af biskop i Roskilde stift. Bag møderne står en gruppe, som ikke er 

stillere for nogen af kandidater, men som gerne ser en bred drøftelse forud for 

valgperioden af folkekirkens fremtidige funktion – og dermed også biskoppens. 

 

 



 

5. Øvrige punkter til orientering 

a. Præsten fortalte, at hun samme dag havde haft to gode arrangementer – besøg af 

Øm børnehave i Glim kirke og en gruppe af ældre kvinder i Sognehuset. 

Et planlagt arrangement ”Syng julen ind i præstegården” den 15. december aflyses, 

da skolerne samme dag lukkes ned på grund af corona. 

Menighedsrådet blev orienteret om overvejelser vedr. præstens funktion som præst 

for flygtninge og migranter. Menighedsrådet følger op med brev til provsten. 

 

b. Formanden har orienteret stiftet om Iben Elmedals udtræden af rådet. Foreløbigt 

står pladsen åben. 

Formanden foreslog, at Kirkenyt fremover lægges på sogn.dk/Rorup. Dette var der 

tilslutning til. 

Lejre Lokalavis kontaktes med henblik på en omtale af arbejdet på skråningen, som i 

høj grad svarer til genetablering af, hvordan den ser ud på et foto fra 1949. 

 

c. Der er behov for indkøb af ny plæneklipper. Formanden undersøger muligheden af 

at få bevilget midler fra 5%-puljen. Kirkeværge og graver foretager indkøb. 

 

d. Graver omdelte oversigt over priser i 2022 for tjenester mv. på kirkegården.  

 

 

6. Eventuelt: Næste møde afholdes onsdag den 12. januar kl.19.00 

 

Ref. Agnete Vibholt 


