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Rørvig Menighedsråd 
MR 9 tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 19.00 i konfirmandstuen 
 
Tilstede: Birte Pallesen, Thøger Blicher Beknes, Orla Pedersen, Helge 
Krogh, Sten Hartung, Karin Bundgaard Nielsen 
 
Fraværende: Jørgen Hansen (anmeldt forfald) 
 
 
Dagsorden for menighedsrådsmødet 
 
 Dagsorden Beslutninger 
1 Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2 Nyt fra formanden – herunder 
Formandsmøde 
 
 
 
Personalemøde 
 
 
 
 
 
Juleaften og 1. juledag ind- og 
udgangsbøn 
 

 
På mødet drøftede man energibesparelser, 
bl.a. julebelysning på kirkerne og affugtning. 
Tages op på formandsmøde 26/10.  
Gennemgang af aktiviteter i sognene. 
4/10 med Sten, Gunhild, Knud, Poul, Henrik 
og Nathalie som deltagere. Rammetiderne 
blev drøftet. Vikarlisten for organister skal 
opdateres. Tages op på næste p. møde. 
Nathalie kobles på churchdisk. 
 
Vi finder ud af, hvem der kan gøre det. 
 
Vi pynter ikke så meget op i konfirmandstuen.  
Juletræet sættes op i kirken umiddelbart 
inden jul. 
Knud vil gerne have det akustiske klaver i 
konfirmandstuen i kirken, da der er brug for 
det til koncerter mm. Tages op senere.  
Karin bestiller 100 eksemplarer af bogen med 
de 100 salmer. 
 
Ved indflytningssyn i Præstegården 28/10 
deltager Birte, Thøger og Jørgen.  
 
Kursus 9/11 i Grevinge med emnet 
”Samarbejde mellem sognene” 3/11 er der 
kursus i diakoni i Haslev.  
Vi sender ansøgning til Provstiudvalget om 
honorar for byggestyring til Thøger og 
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Gynther. 
 

3 Nyt fra præsterne 
 
 
 
 

Vi har 16 konfirmander nu. Sognecafemødet 
14/9 forløb godt med 36 deltagere.  
Mht. til at søge Marie Ritzaus legat om legater 
til honorar kontakter Marianne Civilstyrelsen 
for at høre om vores procedure kan 
godkendes. 
Vi bestiller nye konfirmandkasser, da vi ikke 
har flere. 
Vi beholder kopimaskinen. 
19/10 er der sognecafemøde om 
Biodiversitet. Birte og Orla hjælper med kaffe 
mm. 
22/10 er der koncert i kirken. Vi serverer et 
lille glas bagefter. Orla og Jørgen tager sig af 
det. 
Sangeftermiddag 26/10 med kaffe og kage i 
pausen. Marianne og Birte tager sig af det. 
 

4 Nyt fra kirkeværge 
 
 
 
 

Fjernvarmen er installeret i præstegården, 
men der er ikke varmt vand i badeværelset på 
1. sal. Fyret er ikke afhentet endnu. Der 
henstår et lille udbedringsarbejde mht. 
fliserne i fyrrummet. 
Der resterer stadig lidt af det udvendige 
malerarbejde. Projektet som helhed er 
forløbet rigtig godt.  
Reparationerne efter vandskaden er endnu 
ikke helt færdige. Omkostningerne for dette 
påhviler håndværkerne. 
Sagen om skiltning ved præstegården er sendt 
til kommunen i dag, og vi afventer svar derfra. 
Marianne og Thøger var på DAP kursus hvor vi 
lærte en del, men ingenting om Kirkeportalen. 
Ark. Tholstrup (arkitekt på dørprojektet) er 
ved at få hul igennem til Roskilde Stift, så vi 
kan få gang i dette projekt. 
 

5 Nievaufri adgang til kirke: 
Menighedsrådet fik d. 27.9.22 
fremsendt et forslag om at skabe en gå- 
og kørevenlig rampe frem til indgangen af 
våbenhuset, så den nuværende mobile 
rampeløsning kan skrottes. Brolæggeren 
har afgivet et tilbud, som er accepteret. 

Projektet blev godkendt 
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Denne løsning vil være fremmende for 
transport ind og ud ad kirken til glæde for 
medarbejderne, bedemænd og øvrige 
besøgende.  

6 Nyt fra kasserer 
Godkendelse af kvartalsrapport – juli 
(vedhæftet) 

 
Godkendt 
Boligbidrag for Præstegården fra 1/9 burde 
tilgå Rørvig. Sten skriver til Stiftet herom. 
Mht. orglet er de sidste penge fra VEF sendt 
til kirkekassen. Der er nu c. 250 tkr. tilbage i 
frie midler.  
 

7 Kirkegårdsudvalget 
Referat fra Kirkesyn d. 20. sept. 22 
Gravsteder – hvordan forholder vi os.  

 
Har været for i Provstiudvalget, som har rost 
det. Inventarlisten bliver lavet i jan./ feb.  
Det ville være godt med en folder, som 
beskriver udvalgte gravsteder på Rørvig 
kirkegård.   
Mht. evt. fredning af et gravsted, skriver Karin 
til stiftet for at få information om proceduren. 
 

8 Nyt fra kontaktperson 
 

Nathalie og Henrik skal på grankursus den 
25/10. Henrik holder fri 18/10.  Der har været 
mange kirkelige handlinger i uge 41. Nathalie 
holder ferie i uge 48. Der har været 
fællesmøde i Nykøbing med 
kontaktpersonerne i provstiet.  
I personalesager kan vi henvende os til Alice 
Sarp for evt. at få råd og vejledning. 

9 Grøn kirke 
Der fremsendes et oplæg 

Vi sætter det på som et punkt på næste 
møde, 
når vi har nærlæst det 

10 Aktivitetsudvalg 
 
 

Se punkt 3.  
Vi tænker over emner til en julekoncert og 
tager det op på næste møde. 
Vi kunne evt. have de 9 læsninger i 
forbindelse med en højmesse i advent. 

11 Hjemmeside 
 
 

Ingen bemærkninger 

12 Eventuelt 
 

Der skal være opfølgning på 
hjertestarterkursus. Vi undersøger det og 
foreslår, at det afholdes i marts. 
Der er nogle personer, der klager over, at de 
ikke får vore ”Kirkehilsen”. 
 




