
Rorup menighedsråd 

 

Referat af møde i menighedsrådet onsdag den 10. februar 2021  

Til stede: Karen V. Ringmose, Agnete Vibholt, Hanne Christensen, Øjvind A. Clement, Iben M. 

Elmedal, Peter Mogensen (medarbejderrepræsentant) 

Fraværende: Stine Byager, Leif Høgsvig 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Underskrift af referat af konstituerende møde den 18. november 2020 

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. Referater lægges på Sogn.dk/rorup og 

arkiveres med underskrifter. 

 

3. Corona situationen – status og udsigt 

Karen fortæller, at der er meget stille i Rorup sogn. På Avnstrup er der flere sociale 

berøringsflader. Konfirmanderne har fået muleposer med opgaver og gaver. 

Konfirmationerne er rykket til sidste weekend i august. Der afholdes små andagter i Glim 

Kirke. De fungerer rigtig fint. I stedet for gudstjenester i Rorup kirke lægges digitale 

andagter på Facebook. Karen og Peter taler om at holde Rorup kirke åben, så kirkegængere 

kan komme i kirken og tænde et lys.  

 

4. Punkter til behandling 
 

a. Kirkegården 
Udvalg, som blev nedsat på sidste møde, fremlagde forslag til tillæg til vedtægt for Rorup 
kirkegård. Menighedsrådet godkendte forslaget, og når provstiet har godkendt omlægningen 
af område H til urnegrave, søges godkendelse af hele tillægget. 
Menighedsrådet godkendte, at der samarbejdes med kirkegårdskonsulent Karin Corfitzen om 

en udviklingsplan for hele kirkegården. 

b. Kommunikation 

Rorup sogns gamle hjemmeside (rorupkirke.dk) er lukket, og der henvises herfra til  

sogn.dk/rorup, som nu er sognets eneste hjemmeside. 

Efter aftale med Osted og Allerslev sogne er det udsat at lave et nyt kirkeblad for marts og 

frem, da vi endnu ikke ved, hvor meget der kan afholdes pga. corona. Ved omdeling af 

kirkebladet skal spejderne være opmærksomme på, at ”nej-tak til reklamer” ikke gælder 

kirkebladet. 

Menighedsrådet drøftede, om der fremover skulle udkomme færre kirkeblade årligt og så lave 

et månedligt opslag i den lokale ugeavis. Et udvalg bestående af Karen, Hanne og Agnete 

følger op på drøftelser. Glim menighedsråd inddrages og derefter nabosognene. 



c. Arrangementer 

Menighedsrådet drøftede emner for arrangementer i slutningen af foråret, når det bliver 

muligt igen at afholde dem. En plan for efterårets arrangementer skal også fastlægges. Der 

fremkom flere forslag, som et udvalg bestående af Karen, Iben og Agnete arbejder videre og 

fremlægger på næste møde. Agnete kontakter Glim menighedsråd for samarbejde om det. 

 

5. Punkter til orientering 

a. Præst  

Nyt fibernet er ført frem til præstegården, men tilkobling endnu ikke på plads.  

b. Graver    

Årets prisliste for gravstedsydelser blev omdelt. 

Førstehjælpskursus afholdes for medlemmer og ansatte, når det bliver muligt. 

Tre el-radiatorer i kirken skal skiftes.  

Der bliver sat røgalarm op i Sognehuset. 

Indkøb af lysglobe og lystræ undersøges og drøftes på senere møde. 

c. Kirkeværge   

Kirkeværge, kontaktperson  og graver går regelmæssigt sammen en runde på kirkegården. 

Alle henvendelser udefra om kirkegårdens eller enkelte gravsteders stand formidles videre 

til de tre personer med præcisering af, hvem der har rettet henvendelse, og om hvad.   

d. Kontaktperson 
 Er i gang med at aftale sommerferie med medarbejderne. 

 
6. Eventuelt 

- Mødet i maj flyttes fra 12. til 5. maj. 

- På næste møde fremlægges regnskab for 2020.  

 

 

Referent: Iben M. Elmedal 


