Rorup menighedsråd
21. februar 2022

Referat af møde i menighedsrådet onsdag den 9. februar 2022
Til stede: Karen Ringsmose, Leif Høgsvig, Agnete Vibholt, Hanne Christensen, Øjvind A. Clement,
Stine Byager
Fraværende: Peter Mogensen (medarbejderrepræsentant)
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrift af referat af møde den 8. december 2021
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.
3. Punkter til behandling
a. Menighedsrådet tilslutter sig, at provstiudvalget ansøges om en deltidsansættelse af
præst som kompensation for sognepræstens funktion som præst for flygtninge og
migranter og i lyset af væksten i Rorup sogn.
b. Menighedsrådet besluttede ikke at deltage i sogneindsamlingen i år, men at sørge

for omtale af den. Det er menighedsrådets ambition at være fuldt ud med næste år.
c. De fire sogne Allerslev, Osted, Glim og Rorup tilslutter sig, at ordningen med kirkebil
fornys. Formanden kontakter de øvrige sogne for afklaring af ordningens omfang.
4. Punkter til orientering og drøftelse
a. Bispevalget med de foreløbigt fire kandidater blev drøftet. Præsten orienterede om,
at der den 3. maj afholdes orienteringsmøde på Osted Fri- og Efterskole med alle
kandidater.
b. Som opfølgning på temadagen den 22. januar om kirkegårdenes udvikling vil der
blive arrangeret et aftenmøde med en kirkegårdsleder og en repræsentant for Lejre
kommune. Provstiet har afsat midler til, at alle kirker kan få udarbejdet en
helhedsplan for hver kirkegårds udvikling, der rækker langt frem i tiden.
c. Projektet med etablering af skråningen mellem sognehus og kirkegårdsmur er godt i
gang. Lejre Lokalavis er kontaktet med henblik på omtale.
d. Tidsplan for etablering af jordvarme ved præsteboligen afventer, at TR VVS-Teknik
får afklaret, hvornår underleverandører har mulighed for at udføre deres del af
arbejdet.

e. Provstiet har af 5%-puljen bevilget midler til ny græsslåmaskine, som er indkøbt.

5. Øvrige punkter til orientering
a. Præsten orienterede om planer for minikonfirmandarbejdet. To af forløbene knytter
an til påsken og munder ud i gudstjenesten 2. påskedag. To andre forløber senere,
formodentlig i juni måned.
Der arbejdes på et konfirmandprojekt fælles med nabosogne og valgmenighed.
Præsten deltager i tur til Grækenland i september for provstiets præster.
Provstiet har nedsat en gruppe af præster, som skal understøtte arbejdet med
sorggrupper i provstiet. Præsten deltager i dette arbejde.
Præsten orienterede om, at babysalmesang vil blive afviklet i Osted og Allerslev
kirker, minikonfirmanderne vil holde til i Rorup, mens gudstjenesten 2. påskedag
med deres deltagelse vil foregå i Glim. Menighedsrådene bifaldt ordningen.
b. Formanden redegjorde for tanker om ændring af graverfaciliteter. Punktet vil blive
behandlet på næste møde.
Formanden foreslog, at menighedsrådet på et tidspunkt drøfter gudstjenestens
liturgi med oplæg fra præsten.
c. Kontaktpersonen orienterede om, at organistens prøvetid udløber, og
fastansættelsen sker nu på baggrund af entydigt positive tilbagemeldinger.
Som konsekvens af ændret praksis, vil der blive indkøbt I-pads til organist og
kirkesanger til brug i deres arbejde.

6. Eventuelt

Næste møde afholdes onsdag 9. marts kl.19.00 med deltagelse af regnskabsfører.

Ref. Agnete Vibholt

