
Rorup menighedsråd 
 
 
                       Den 15. januar 2023 
 
 
Referat af møde i menighedsrådet den 11. januar 2023 
 
Deltagere: Karen Ringsmose, Agnete Vibholt, Leif Høgsvig, Stine Byager, Kristine Gårdhus, Peter 
Mogensen (medarbejderrepræsentant). 
 
Fraværende: Øjvind Clement, Hanne Christensen 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Underskrift af referat af møde den 7. december 2022  

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. 

3. Punkter til behandling  
a. Menighedsrådet tiltrådte graverens indstilling om nedlæggelse af gravsted B1-2 og opbevaring af 

gravsten indtil udgangen af februar 2024. 

 

b. Projektet med ændring af graverfaciliteter sendes snarest i udbud hos tre entreprenører. Om muligt 

tidsmæssigt kan sagen behandles på provstiudvalgets møde i februar. Menighedsrådet indkaldes til 
ekstraordinært møde, når tilbuddene foreligger. 

 

c. Menighedsrådet godkendte, at formanden underskriver de to samarbejdsaftaler mellem Allerslev, 
Glim, Osted og Rorup menighedsråd vedrørende fælles aktiviteter henholdsvis med og uden bevilling 

fra provstiet.  

Kristine Gårdhus og formanden indgår i fællesudvalget for de fire sogne. 

 

d. Sognehuset vil udgøre det fysiske tilholdssted for den kommende halvtids præst i sognet. Sagen er 

videresendt fra stiftet til kirkeministeriet den 17. december 2022. Formanden følger op med kontakt 
til stiftet. 

 

e. Menighedsrådet meddeler provstiet, at afsat beløb til indvendig kalkning af kirken ikke anvendes i 

indeværende år.  

Menighedsrådet vil med budgetforslag for 2024 ansøge om midler til den indvendige kalkning af 
kirken og til maling af kirkebænke og alterfod. Ligeledes vil der på grundlag af forudgående 

undersøgelse blive søgt om midler til afhjælpning af fugtproblemer i våbenhuset og indvendig 
kalkning af dette. De to opgaver kan med fordel udføres samtidigt. Menighedsrådet vil også søge om 

midler til at udbedre problemer med afkalkning og revner i kirkemuren i 2024.  

 

4. Punkter til orientering og drøftelse  

a. Stine Byager, præst og formand tilrettelægger sogneindsamlingen den 12. marts. 

 

b. Provstiudvalget behandler på møde i januar menighedsrådets ansøgning til 5%-puljen om dækning af 
uforudsete udgifter på 34. 740 kr. til varmesystem i graverboligen. 



c. Projektet med anlæg af jordvarme kan først afsluttes, når plantning i haven er gennemført til foråret. 

Provstiudvalget er orienteret om dette.  

 

 

5. Øvrige punkter til orientering  

a. Præsten orienterede om, at flere børnehaver vil komme på besøg ved påsketid. En 20 m lang løber 
med påskens fortælling indkøbes. Skærtorsdag arrangeres flersproget gudstjeneste og spisning i 

samarbejde med beboere på Aunstrup. To forløb med minikonfirmander tilrettelægges gennemført i 
foråret. Det nuværende hold konfirmander er meget stort, hvorfor menighedsrådet opfordrede 

præsten til i hele forløbet at gøre brug af ekstra hjælp.  
 

b. Graveren orienterede om, at der var udsendt færre fakturaer vedrørende gravsteder end sidste år. 
Antallet af legater er steget, men dog ikke tilsvarende. 

 

6. Eventuelt 

    Næste ordinære møde afholdes onsdag den 8. marts 2023 med deltagelse af regnskabsfører.    
    Ekstraordinært møde afholdes, når tilbud på graverfaciliteter foreligger.  
 
 
Ref.  Agnete Vibholt 


