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Rørvig Menighedsråd 
MR 5 tirsdag d. 10. maj 2022    kl. 19.00 i konfirmandstuen 
 
Tilstede: Birte Pallesen, Thøger Blicher Beknes, Orla Pedersen, Helge Krogh,  
                 Sten Hartung, Marianne Poulsen (ref) 
 
Fraværende:  
 
 
Dagsorden for menighedsrådsmødet 
 
 Dagsorden Beslutninger 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2 Nyt fra formanden 
 

Adgangsvejen til kirken for handicappede er 
ikke optimal. Vi må se på en løsning. 
Birte sørger for opdatering af adgange til DAP. 
Birte og Marianne er på kirkegården på 
mandag ved en urnenedsættelse. 
Lejeaftalen på den store printer i kopirummet 
opsiges . 
Vi indfører ind- og udgangsbøn hver søndag. 
Når Poul ikke kan, er det lægmand, der gør 
det. Vi arbejder med en plan for det. 
 

3 Nyt fra præsterne 
 

Der er Pontoppidanarrangement 14/5. Kirken 
skal forberedes til det med varme, lys, 
højtaleranlæg mm. Orla tager sig af det 
praktiske. 
Der er konfirmationer på fredag.  
Thøger vil være til stede. 

4 Nyt fra kirkeværge 
 

Karin N. Corfitzen, kirkegårdskonsulent  fra 
Roskilde Stift var i Vig i sidste uge med henblik 
på optimering af kirkegårdene. Thøger deltog 
i mødet for at skabe en kontakt til hende. Vi 
har brug for hendes hjælp til vores kirkegård 
på samme måde. Kirkegårdsudvalget arbejder 
videre med det. 
En borger ønsker en aftale om vanding af et 
gravsted.  Det findes ikke beskrevet nogen 
steder. Der står pleje og vedligeholdelse, men 
hvad består det af.  Drøftes i 
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kirkegårdsudvalget. 
Kirkegårdsmuren er kalket men arbejdet er 
ikke helt færdiggjort. Jørgen tager sig af det. 
Sagen om udskiftning af dørene er stadig 
aktuel. Thøger har talt med Tholstrup som 
arbejder med sagen. 
Orglet er næsten færdigt.   
I tårnet står der en lysglobe.  Vi skal tage 
stilling til, om vi skal have den ned i kirken.  
Sten beser den og finder ud af, om den kan 
stå hensigtsmæssigt i kirken.   
Der er lavet et nøglesystem, så der er en 
nøgle der kun giver adgang til 
konfirmandstuen og boksrummet.  
Kirkegårdsudvalget bør snarest afholde møde, 
da der er flere presserende ting, f.eks 
udvikling af kirkegården, kirkemurenes 
vedligeholdelse, Pontoppidans kastanje, 
træerne i det sydvestlige hjørne, 
vedligeholdelse af kirkegårdsdiget. Skal 
belægningen på den nye kirkegård fritlægges, 
så den er nemmere at færdes på.  
Distriktsforeningen afholder bestyrelsesmøde 
i Butterup på søndag.  

5 Status ved ombygning af præstegården 
 

Projektet forløber fint, men afleveringen 
udskydes til 17/7 pga. leverancerne af 
gulvmaterialerne.  Arbejdet med fjernvarmen 
er også godt i gang.  

6 Nyt fra kontaktperson 
Personalemøde 

Ferieplanerne er på plads. Nathalie uge 20, 
27, 36, 37. Henrik holder uge 28 og 29. Poul 
11/7 til 7/8. Der er 4 gudstjenester og 4 
bryllupper. Poul har sørget for vikarer. Knud 
mangler endnu at oplyse hvornår han ønsker 
at holde ferie. 
Orla holder møde med kontaktpersoner fra de 
øvrige sogne den 19/5 her. 
5/5 var der personalemøde, hvor Birte, Orla, 
Sten, Gunhild, Henrik, Nathalie, Knud og Poul 
deltog. Vi skal lave en oversigt over de 
udensognshandlinger, der er i kirken. Vi har 
begrænset lørdagsdåb til 4 i løbet af året. 
Bisættelser skal foregå indenfor 
rammeaftalerne.  
Churchdisk er et godt system, så alle kan se 
hvilke aktiviteter, der er. Den 16/6 kl. 10 er 
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der kursus i det i Nykøbing.  
Personalemøde bør afholdes 3-4 gange årligt  

7 Nyt fra kasseren 
Budgetmøde 

Budget 2023 er udarbejdet, men skal 
godkendes senere. Evt. ønsker til budgettet 
skal fremsættes snarest.  

8 Aktivitetsudvalg 
 

Vi søger Fru Marie Ritzaus fond om legat til 
dækning af honorar og annoncer til Flemming 
Dressig, Morten Ankarfeldt m.fl. og Duo 
Mischa. 

9 Vagn Egeskovs Fond 
Valg af mdl. til forretningsudvalget 

Der er afholdt møde 29/4 i bestyrelsen. Helge 
Krog ønsker at udtræde.  Sten Hartung 
indtræder i bestyrelsen. 
Menighedsrådet har besluttet, at dørene i 
kirken regnes som indvendig vedligeholdelse. 

10 Hjemmesiden 
 

Dato for næste MR møde rettes til 14/6. 
Omtale af de kommende aktiviteter lægges 
ind.  

11 Eventuelt 
 

Der er ikke hensigtsmæssigt at give Rørvig 
Bridgeklub adgang til at benytte lokalerne. 

12   
 

 
 
 
 
 
 
Oplæst og godkendt 
 
 
Birte Pallesen   Thøger B. Bekness 
 
Orla Pedersen       Helge Krogh 
 
Jørgen Hansen                                               Sten Hartung   
 
Marianne Poulsen (ref) 
 
 
 
 
 

 


