
Rørvig Menighedsråd 
MR 4 tirsdag d. 12. april 2022  
kl. 19.00 i konfirmandstuen 
 
Tilstede: Thøger Beknes, Orla Pedersen, Helge Krogh, Sten Hartung, Marianne 
Poulsen 
 
Fraværende: Birte Pallesen og Jørgen Hansen med anmeldt forfald 
 
 
Dagsorden for menighedsrådsmødet 
 

 Dagsorden Beslutninger 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2 Formanden v/ næstformanden: Thøger, Birte og Marianne var til 
bispekandidatmøde i Roskilde . 

3 Præsterne: Kirkefilmsarrangement i Vig Bio var en succes. Der 
var ingen ekstern foredragsholder i år, men der 
var god debat efter filmen. 
Der har været sangeftermiddag i kirken med ca. 
35 deltagere. 
Sten holder gudstjeneste på russisk i Nykøbing 
kirke på lørdag 16/4 kl. 14 for herboende 
ukrainere.   

4 Kirkeværgen: 

Præstegården 

 

Orglet 

Præstegårdsprojektet forløber, som det skal. Der 
er påløbet lidt ekstra småomkostninger. Pga. 
gulvleveringen bliver projektet forsinket, men 
forventes at blive klar til indflytning medio juli. 
 
Projektet forløber planmæssigt.   
Efter påske opsættes de nye oliefyldte elpaneler. 
 
Der har været møde for kirkeværgerne i provstiet i 
går.  
Susanne Corfitzen, kirkeministeriets 
kirkegårdskonsulent i Roskilde Stift kommer til Vig 
5/5.  Thøger deltager i mødet. Planen er at få 
hende til Rørvig til et møde med 
Kirkegårdsudvalget. 

5 Præstegårdsudvalget: 

Præstegårsprojektet behandles under pkt. 4. 

Se ovenfor 

6 Kirkegårdsudvalget: 
Fra en borger er der stillet forslag om, at 
kirkegårdstoiletterne/alternativt 

Toiletterne har været lukket pga. corona mm.  
Vi fastholder at de kun er åbne i kirkegårds-
personalets arbejdstid og i forbindelse med 



handicaptoilettet holdes åbne alle dage. 

Der vil på mødet blive redgjort for hidtidig 
praksis og økonomi. 
 
Orglet behandles under pkt.4 

kirkelige handlinger.  
 
 
 
 

7 Kasseren: 

Kvartalsrapport, se bilag 

 
Godkendt 
Den større el-udgift i forbindelse med renovering 
af orglet foreslås inddraget i orgelprojektet. 
 

8 Vagn Egeskovs Fond 

Redegørelse og forslag til beslutning. Se bilag 
VEF 12.4 

 
Indstillingerne blev godkendt 

9 Kontaktpersonen: Orla havde søgt om at komme på kursus for 
kontaktpersoner og formænd, men det var 
overtegnet. 
Nathalie reagerede prompte på et  sygdoms -
tilfælde hos en ukrainsk familie og skal roses 
herfor. 
 

10 Nyt fra aktivitetsudvalget: 

Momsfritagelse - se bilag 202204040907110 

 
 
Taget til efterretning 

11 Hjemmesiden Påskens gudstjenester og foredraget med 
Charlotte Weitze sættes på forsiden. 
 

12 Eventuelt Marianne deltog i møde om Pilgrimsvandringer fra 
kirke til kirke i 2023. 15/4-23 går turen fra 
Nykøbing til Rørvig. 
 

 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Oplæst og godkendt af: 
 
 
Thøger Blicher Beknes  Helge Krogh 
 
Orla Pedersen  Sten Hartung 
 
Marianne Poulsen 
 
 


