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Rørvig Menighedsråd 
MR 7 tirsdag d. 9. august 2022    kl. 19.00 i konfirmandstuen 
 
Tilstede: Birte Pallesen, Thøger Blicher Beknes, Orla Pedersen, Jørgen Hansen, 
Helge Krogh, Sten Hartung, Marianne Poulsen (ref) 
 
Fraværende:  
 
 
Dagsorden for menighedsrådsmødet 
 
 Dagsorden Beslutninger 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt  

2 Nyt fra formanden 
Møde med menigheden d. 11. sept. 
 
 
Magnetlås toilet  
 
 
Bryllupsbøger 
 
 
Spejl på Kirkestien 
 
 
 
 

 
Vi oplyser om arbejdet  i den periode der har 
været siden valget.  Der serveres kaffe/kage. 
 
I forbindelse med arbejdet med tyverisikring 
af kirken inddrages aflåsning af toilettet. 
  
Bryllupsbog:  Kærligheden holder aldrig op af 
Else Kragelund Holt ca. 120 kr. – samme som 
Nyk. udleveres til alle brudepar. 
 
Det kan vi ikke have noget imod, men 
henviser i øvrigt til kommunen. 
 
Graverens ønske om at så ”vilde blomster” 
afvises, idet vi fastholder planen, som blev 
lagt i samarbejde med naturvejleder Jørgen 
Stolz. 
Thøger deltager bispevielse den 4/9 i Roskilde 
Domkirke.  
Temadag om diakon 3/11 i Haslev. Tilmelding 
skal være inden okt. 
Orla finder ud hvornår der skal være 
personaledag. 
 

3 Nyt fra præster 
 
 

Det har været en travl periode i Rørvig Kirke i 
de sidste 10 dage. 
Sten flytter ind i præsteboligen 13/8. 



Side 2 af 4   
 
Rørvig menighedsråd 
 

 Flyttefolk er bestilt efter at der er indhentet 
tre tilbud.  
Sten takker menighedsrådet for arbejdet med 
istandsættelsen af præsteboligen. 
Der er udsendt indbydelse til 
konfirmandundervisningen via Rørvig Friskole. 
Undervisning starter 8/9-22. 
 

4 Nyt fra kasserer herunder 
Godkendelse af kvartalsrapport 
 

 
Godkendt 
Indkøb af alterbuketter drøftes med Henrik. 
 

5 Nyt fra kirkeværge herunder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orglets færdiggørelse 
 
 
 

Renoveringen af præstegården er næsten 
færdig og er forløbet fint. Tilslutning til 
fjernvarme sker ult. august. Der resterer 
reparation af udendørsbelysning. Maling af 
udvendige vinduer mangler. Den ødelagte 
postkasse nedtages, så vi kun har en fælles 
postkasse.  
Det årlige bygningssyn skal være inden 
udgangen af sept.  
Der arbejdes med lysestagerne i kirken og 
dørprojektet skal vi også videre med. 
Projektet med udvikling af kirkegården 
genoptages.  
 
Sagen skulle være i orden nu. 
 
Der opsættes ny solfilm på vinduerne i kirken, 
efter at de små revnede ruder er skiftet. 
 
 
 
 

6 Præstegården 
 
 
 

Se punkt 5 
Der skal sættes en kasse omkring kablerne i 
værelset på 1. sal  
Mangelgennemgang afholdes 17/8. 

7 Nyt fra kontaktperson 
 
 
 

Orientering taget til efterretning. 
Organisten holder ferie i september, og der er 
lavet aftale med afløsere i forhold til de 
kendte arrangementer 

8 Aktivitetsudvalg 
Sommerens arr. 

 
Der har været afholdt 3 koncerter, som har 
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Kommende arr. 
 
 

været velbesøgte. Vi har søgt Marie Ritzaus 
legat om midler til honoraret til Duo Mischa 
og Ankarfeldt m.fl.  
Sten gennemgik efterårets arrangementer, 
som vil fremgå af næste kirkeblad. 
Vi søger Marie Ritzaus Legat om midler til 
honorar til foredragsholder 14/9, 19/10 og 
Duo Alba. 
 

9 Kirkegårdsudvalg 
Møde d. 20. sept. 
Opfølgning af sidste møde 
 

Bygningssyn afholdes i forbindelse med 
mødet 20/9 kl. 10. Der startes med synet.  
Helge har sammen med gravstedsejer 
besigtiget kastanjetræet på Pontopidans 
gravsted, og han vil ikke give tilladelse til at 
fælde det. Der er meget historik mm. omkring 
det. 

10 Hjemmeside 
 

CVR registreringen skal stå med adresse 
Hertavej 2. Det bør rettes. 
One.com er forsøgt rettet så der er Rørvig 
Kirke, der står som ejer. 

11 Eventuelt Vi sender gudstjenestelisten til ugeavisen hver 
gang der udkommer nyt kirkeblad. 
Der er udgivet en bog med 100 nye salmer. Vi 
søger VEF et legat til indkøb af disse til kirken. 
Der er Friluftsgudstjeneste på Sandskredet 
den 21/8.  
 

   

 
 
Oplæst og godkendt af 
 
 
 
 
 
Birte Pallesen  Thøger Blicher Beknes 
 
 
 
Jørgen Hansen  Orla Pedersen 
 
 
 
Helge Krogh  Sten Hartung 
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Marianne Poulsen 
 
 
 
  
 
 

 


