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Rørvig Menighedsråd 
MR 6 tirsdag d. 14. juni 2022   kl. 19.00 i konfirmandstuen 
 
Tilstede: Birte Pallesen, Thøger B. Beknes, Orla Pedersen, Sten Hartung, Karin 
Bundgaard Nielsen, Marianne Poulsen 
 
Fraværende: Helge Krogh med anmeldt forfald 
 
 
 
 
Dagsorden for menighedsrådsmødet 
 
 Dagsorden Beslutninger 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2 Nyt fra formanden: 
Møde med menigheden til efteråret 
Lyden i kirken  
Døgnåbne toiletter (telefonisk 
henvendelse) 

 
Afholdes søndag den 11/9 efter højmessen 
Vi drøfter sagen om lyden i kirken med 
organist og kirkesanger 
Se under evt. 
 

3 Nyt fra præsterne 
 

Pontoppidan arrangement var velbesøgt. 
Sten har indkøbt 10 nye børnebibler. 
 

4 Nyt fra kasserer: 
Budget og anlægsønsker 

Årsbudget for 2023 blev godkendt.  
Anlægsønsker: graveren vil gerne have en 
maskine til dampning af ukrudt.  
Kan vi evt. lave et samarbejde med Nykøbing 
kirkegård om dette. 
Fast belægning ved graverkontoret. Der 
foreligger tilbud. 
Graveren foreslår omlægning af belægningen 
til toiletterne. 
Vi undersøger prisen på abb. på kopimaskinen 
inden vi tager stilling til hvad der skal ske. 
Ændringerne i Vagn Egeskovs Fond er i orden 
nu. Vi skal have en fast forretningsgang for 
behandling af sager.   
 

5 Nyt fra kirkeværge 
 

Thøger var til landsmøde i Landsforeningen af 
menighedsråd. 
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Der kommer referat derfra på DAP. Bl.a. var 
der et indlæg om den grønne kirke, som var 
meget inspirerende. Vi er ret godt med på 
den bølge, men vi skal blive bedre til at 
synliggøre det. På næste møde skal vi have et 
punkt. ”Skal vi være grøn kirke” 

6 Nyt fra kirkegårdsudvalg 
Bilag: referat fra mødet d. 7. juni 2022 

Hensigten med mødet var at få lavet et oplæg 
til et møde med kirkegårdskonsulenten og det 
videre arbejde med en udviklingsplan for 
kirkegården.  
Sagen med belysning af kirken arbejder vi 
også videre med. 
Helge taler med familien om kastanjen på 
Pontoppidans gravsted.  Dette skal også med i 
drøftelserne.  
Thøger laver et oplæg til kirkegårds-
konsulenten. 
Det er ønskeligt at niveauet ved indgangen 
ændres så det bliver nemmere at komme ind i 
kirken. 
Vi har modtaget tilbud på solfilm på syd 
vinduerne i kirken.  
Vi indhenter tilbud på udskiftning af de 
revnede ruder. 
Gangbelysningen udvendig er der indhentet 
tilbud på.   
Pleje- og renholdelse af gravsteder indeholder 
vanding. Betaling for renholdelse skal 
fremover ske forud. 
Der arbejdes videre med sagen for at få rettet 
lysestagerne i kirken op.  
Henvendelsen vedr. gravsted GLA-268-271  
ser vi positivt på, men formalia skal 
overholdes.  
 

7 Det indstilles at følgende gravsteder 
nedlægges efter gældende procedure: 
FP-MP 262      udløbet d. 31-12-2021 
GL A 134-135  udløbet d. 31-12-2020 
GL D 573-574  udløbet d. 31-12-2016 
GL C 480          udløbet d. 31-12-2021 
GL A 128-129 + 107-108  
                          udløbet d. 31-12-2020 
FP-MP 230       udløbet d. 31-12-2016 

Godkendt 
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GL A 268-271   udløbet d. 31-12-2021 
GL A 212-213    udløbet d. 31-12-2019 
FP-MP 206         udløbet d. 31-12-2016 

8 Nyt om præstegården 
 

Renoveringen forløber som det skal, og 
afleveringsforretningen forventes i juni. 
Derefter mangler kun fjernvarmen. 

9 Nyt fra kontaktperson 
 
 

Der er forslag om opstilling af to bistader på 
den nye kirkegård. Vi godkender det 
forsøgsvis.  
19/5 var der et vellykket kontaktpersonmøde 
her med deltagelse af 13 personer. 

10 Nyt fra aktivitetsudvalg/sognecafemøder 
Hjælp ved sommerens arrangementer  
 
 

Det praktiske vedr. orgelindvielsen 15/6 er 
aftalt.  
Der er udsolgt til Brendelid koncerten. 
Sten foreslår 3 sognecafemøder i efteråret. 
tillige med en sangeftermiddag. 
En koncert med Svea kunne evt. arrangeres i 
efterårsferien.  Sten kontakter hende.  
Orla tilbyder at lave kirkekaffe foreløbig en 
gang om måneden. 

11 Hjemmeside 
 

Ingen bemærkninger 

12 Eventuelt John Persson var til stede før mødet med 
forslag om døgnåbne toiletter på kirkegården. 
Vi arbejder på at finde en løsning. 
Bagermesterens gravsted skal sikres. Det 
koster kr. 1500.  
 

 
   

 
 
 
Oplæst og godkendt: 
 
 
Birte Pallesen   Thøger B. Beknes 
 
Orla Pedersen   Jørgen Hansen 
 
Sten Hartung   Karin Bundgaard Nielsen 
 
Marianne Poulsen 
 


