
Rorup menighedsråd 
 
 
                       Den 14. marts 2023 
 
 
Referat af møde i menighedsrådet den 8. marts 2023 
 
Deltagere: Karen Ringsmose, Agnete Vibholt, Leif Høgsvig, Stine Byager, Øjvind Clement, Hanne 
Christensen, Peter Mogensen (medarbejderrepræsentant). 
 
Fraværende: Kristine Gårdhus 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Underskrift af referat af møde den 11. januar 2023  

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. 

3. Punkter til behandling  
a. Menighedsrådet gennemgik regnskabet for 2022 og godkendte det. Regnskabet blev afleveret til 

økonomiportalen den 8. marts kl.19.37. 
Det blev aftalt med regnskabsføreren, at forslag til budget 2024 færdigbehandles på mødet i maj 
med hendes deltagelse. 

 

b. Stillingen som halvtidspræst opslås den 21. marts med udløb den 10. april. Det er aftalt, at der 
afholdes møde med biskoppen tirsdag den 25. april kl.18.00 i Rorup sognehus. 

 

c. Samtaler og møder vil den kommende halvtids præst afholde i Rorup. Kontorfaciliteter søges stillet til 

rådighed i de lokaler i Munkehuset, som provstiet råder over. 

 

d. Et udvalg bestående af Karen, Stine og Agnete sørger for oprydning og forbedringer i Sognehuset 
forud for den nye præsts brug af det. 
 

e. I 2024 fastholdes Store Bededag som konfirmationsdag i Rorup efter afklaring med de enkelte 

konfirmand(forældre). 
Fra 2025 foreslås følgende faste ordning: 

- Glim har konfirmation lørdagen før Kr. Himmelfartsdag 

- Rorup har konfirmation Kr. Himmelfartsdag og lørdagen derefter 

Forslaget er begrundet med, at Glim med et mindre antal konfirmander og en væsentlig større kirke 

kan have alle konfirmander på et hold, mens Rorup altid har behov for flere konfirmations-
gudstjenester. Forslaget forelægges Glim menighedsråd. 

 

 

4. Punkter til orientering og drøftelse  
a. Provstiudvalget har med mail den 8. marts givet tilladelse til, at Rorup menighedsråd nu igangsætter 

projektet med ændring af graverfaciliteterne og salg af graverboligen. Aftale om projektet vil blive 
indgået med tømrerfirmaet Henrik Gohn, så snart byggetilladelsen foreligger fra kommunen, og 
salgsprocessen vil blive påbegyndt, når provstiet har godkendt formidlingsaftalen. 



Menighedsrådet vil i lyset af provstiudvalgets tilkendegivelse i forbindelse med tilladelsen på 

førstkommende møde drøfte, om en påtænkt ansøgning om anlægsmidler til indvendig kalkning af 
kirken skal udskydes til 2025 og ikke tages med til budget 2024. 

 

b. Præsten orienterede om de foreløbige tanker om fælles arrangementer til efteråret for de fire sogne. 
Næste møde i det fælles aktivitetsudvalg afholdes den 23. marts.  

 

c. Der er en pæn tilslutning af indsamlere til sogneindsamlingen søndag den 12. marts.  

Konfirmandernes salg af kage ved gudstjenesten søndag den 5. marts gav et godt bidrag hertil. 

 
5. Øvrige punkter til orientering  

a. Præsten orienterede om, at Folkekirkens Skoletjeneste bruger Sognehuset to dage i slutningen af april 

til teater. 
Der er god tilslutning til begge forløb for minikonfirmander her i foråret. 

Præsten delte nogle overvejelser om af introducere ”morgensang og samtale før arbejdsdagens 
begyndelse”. 

 
b. Formanden orienterede om, at provstiudvalget har indkaldt til formandsmøde den 23. marts. Der er 

udtrykt ønske om, at der på mødet fremlægges en tidsplan for provstesynet i år. 

 
c. Kontaktpersonen er ved at færdiggøre plan for sommerferien. Hun følger op på en drøftelse om 

aftaler om gensidig afløsning og om assistance med kolleger i nabosognene. 
 

d. Graveren orienterede om, at der nu udstilles gravsten fra tre stenhuggere i Roskilde på afdeling H på 

kirkegården. Al dialog om køb af sten er alene et anliggende mellem køber og stenhuggerfirmaet.  
I de næste tre måneder er en medarbejder i arbejdsprøvning nogle få timer om ugen på kirkegården.  

Der vil blive foretaget en vurdering af eksperter, hvad angår muligheder for dræn rundt om 
våbenhuset. Først derefter vil der være grundlag for at hente tilbud hjem på arbejdet.  
Der er ved at blive indhentet tilbud på renovering af kirkemuren med henblik på budget 2024.  

 

6. Eventuelt 

    Næste møde afholdes onsdag 12. april 2023.    

     
 
 
Ref.  Agnete Vibholt 


