Rorup menighedsråd
13. marts 2022

Referat af møde i menighedsrådet onsdag den 9. marts 2022
Til stede: Karen Ringsmose, Leif Høgsvig, Agnete Vibholt, Hanne Christensen, Øjvind A. Clement,
Stine Byager, Peter Mogensen (medarbejderrepræsentant)
Fraværende: Kristine Møller Gaardhus (suppleant indtrådt i rådet)
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrift af referat af møde den 9. februar 2022
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.
3. Punkter til behandling
a. Årsregnskabet for 2021 udviste et overskud på godt 15.000 kr. På nogle områder
havde der som følge af corona været et underforbrug, mens uforudsete indkøb på
andre havde givet anledning til et merforbrug.
Regnskabet er afleveret til økonomiportalen onsdag den 9. marts kl.19.22.
b. Regnskabsinstruksen blev revideret og godkendt.
c. På fællesmøde mellem præster og repræsentanter for de fire menighedsråd i Osted,
Allerslev, Glim (dog ikke til stede) og Rorup blev besluttet at indlede samarbejde om
fælles annoncering i Lejre Lokalavis med virkning fra maj måned.
Der var ligeledes tilslutning til at lave et fælles forløb med fire arrangementer i
efteråret 2022. Dette forberedes af et udvalg bestående af begge præster og en
repræsentant for hvert menighedsråd. Fra Rorup deltager Hanne Christensen.
d. Menighedsrådet besluttede at påbegynde en proces med salg af graverbolig,

nedlæggelse af kapel og etablering af graverfaciliteter i bygningen. Arkitektfirmaet,
som har stået bag opførelsen af bygningen vil blive kontaktet for også at forestå
ændringerne. Formand og kirkeværge vil tage de første skridt i processen og
inddrage graver undervejs.
4. Punkter til orientering og drøftelse
a. Formanden henviste til brev fra formændene for Rorup og Glim menighedsråd sendt
til provstiet, hvori ansøges om ekstra halvtids stilling til pastoratet. Menighedsrådet
lagde vægt på, at der med den aktuelle situation med flygtninge er et skærpet behov
for hurtigst muligt at få ekstra ressourcer tilført.

b. Der har nu meldt sig fem kandidater til bispevalget. Den 30. marts er der møde med
kandidaterne i Roskilde Hallerne, den 3. maj er der møde med kandidaterne på
Osted Fri- og Efterskole. Første afstemning er i perioden 29/4-10/5, andet runde er i
perioden 25/5-15/6. Indsættelse finder sted 4/9.
c. Lejre Lokalavis har bragt en større artikel om projektet med etablering af skråningen
mellem kirkemur og sognehus. Kirkeværge kontakter firmaet Kaj Bøje angående
markering af projektets færdiggørelse samt valg af kantbeplantning over
stendigerne.
d. Nedgravning af slanger i præstegårdshaven i forbindelse med etablering af
jordvarme påbegyndes i uge 12.
5. Øvrige punkter til orientering
a. Indbydelse til forløb for minikonfirmander er udsendt.
Skærtorsdag afholdes gudstjeneste i Rorup med efterfølgende fælles spisning, hvor
måltidet tilberedes af herboende migranter.
b. Formanden orienterede om, at provsten har indkaldt formænd for menighedsråd til
møde den 16. marts. Da hun er forhindret, deltager næstformanden.
c. Kontaktpersonen orienterede om bestræbelserne på at finde faste vikarer for
kirkesanger og organist.
d. Graveren indkøber skilte til udendørs opsætning med teksten på de næsten
ulæselige sten på Linderods gravsted.
Fra provstiets 5%-pulje ansøges om midler til indkøb af eldrevet kistevogn af en
størrelse, som gør den anvendelig i den lille kirke. Ansøgningen sendes på opfordring
fra provstiet, som ønsker alle kirker i provstiet udstyret med eldrevne
kistevogne/katafalker.
Sløjfning af eksisterende og oprettelse af nye gravsteder i 2021 på kirkegården har i
2021 være nogenlunde i balance.

6. Eventuelt

Næste møde afholdes tirsdag 12. april kl.19.00.

Ref. Agnete Vibholt

