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Rørvig Menighedsråd 
MR 2, tirsdag d. 8. feb. 2022   kl. 19.00 i konfirmandstuen 
 
Tilstede: Birte Pallesen, Thøger Blicher Beknes, Jørgen Hansen, Orla Pedersen, 
Helge Krogh, Sten Hartung, Marianne Poulsen 
 
Fraværende: 
 
 
Dagsorden for menighedsrådsmødet 
 
 Dagsorden Beslutninger 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2 Nyt fra formanden: herunder 
Rammeaftale for organist og kirkesanger 
 
Folkekirkens landsindsamling 
 
 
 
Bispevalg 

 
Birte, Orla, Gunhild og Sten havde godt møde 
med nogle småjusteringer i aftalerne. 
Landsindsamling13/3 sammen med Nykøbing. 
Det er Karin og Ask er tovholdere. Sten tager 
det op med konfirmanderne, men det er lidt 
sent i år. 
Der er møde den 2/3 i Mogenstrup og 4/4 i 
Knabstrup med alle 4 kandidater. 22/2 er der 
møde i kirken med Rasmus Nøjgaard og den 
22/3 med Per Vibskov. Begge møder i kirken 
kl. 19.  
Orla og Birte havde møde med Tina Møller fra 
3F i går om fremtidigt samarbejde. 
Michael Nissen holder afskedsgudstjeneste på 
søndag. MR giver en gave.  
Marianne er tovholder på pilgrimsvanding 
mellem kirkerne i 2023 og deltager i de 
planlagte møder.  

3 Nyt fra præsterne 
 
 

Fremover er det Sten, der har de fleste 
gudstjenester her og Gunhild de fleste i 
Nykøbing. 
Kirkehilsen kommer i en lidt fornyet udgave 
næste gang.  
Lørdagsdåb kan foregå i juni eller august. 
Ellers bliver det under højmessen søndag. Pt 
er der allerede aftalt en del vielser.  
Det ville være fint med en lysglobe i kirken. Vi 



Side 2 af 3   
 
Rørvig menighedsråd 
 

undersøger prisen på den. 
3/3 er næste hele dag med konfirmander 
sammen med Nykøbing. Planen er at de går 
fra Nykøbing til Rørvig. 

4 Nyt fra kirkeværge: herunder 
Tidsplan for orglets bygning og installation 
 
 
 

Jørgen træder ind i projektet vedr. 
renoveringen af orglet.  Der er nu lavet en 
tidsplan og vi søger Vagn Egeskovs fond om at 
få frigivet ca. kr. 620.000. Vi afventer faktura. 
Varmepanelerne i kirken giver lidt problemer.  
Der afholdes møde tirsdag vedr. 
styresystemet, som måske giver anledning til 
nogle ændringer. Planen er at udskifte alle 12 
omkring orglet. Det skal koordineres med 
arbejdet vedr. orglet. 
Tilbud vedr. solfilter er ved at blive indhentet. 
Der indhentes også tilbud vedr. udvendig 
belysning af kirken. 
Graveren er i gang med at gennemgå 
systemet i forhold til udløbne gravsteder. 
Thøger har bedt Henrik om at overveje 
udviklingen af kirkegården og komme med et 
input til Kirkegårdsudvalget. 
Generalforsamling i Distriktsforeningen den 
28/2 kl. 19 i Sct Nikolaj, hvor alle opfordres til 
at møde op. 
 

5 Nyt fra præstegårdsudvalg 
 

Der foreligger kontrakt og tidsplan for 
renoveringen af præstegården. Arbejdet 
forventes færdig i juni. 

6 Nyt fra kirkegårdsudvalg. 
Se referat fra mødet i kirkegårdsudvalget 
d. 19. januar – sendt på mail 25/1 22 
Behandling af Helges note fra 
d. 28/1 2022 – se denne. 
Helges forslag:  
”Nedlæggelse af kirkegårdsudvalget og 
dens funktioner og kompetencer lægges 
ind under kirkeværgen”.  
 
 

Orientering taget til efterretning  
 
 
 
 
 
Der er flertal for at bevare kirkegårdsudvalget. 
 
 
 
 
                                                                                                        

7 Nyt fra kasseren 
 

Ingen bemærkninger 

8 Nyt fra kontaktperson Iflg. Tina Møller  fra 3 F skal der udarbejdes ny 
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 ansættelseskontrakt i forbindelse med 
ændring i lønnen. Henrik holder restferie i uge 
10. 
 

9 Aktivitetsudvalg 
 

Brendelid koncerten er fastsat til 10/7 kl. 16.  
Udvalget foreslår indvielse af orglet med en 
orgelkoncert den 15/6 på Valdemarsdag. 
Sankt Hans gudstjeneste bliver i Nykøbing 
med klassiske musikalske indslag.  
Der foreslås en koncert med Duo Mischa 
første torsdag i august.  
Under arbejdet med orglet kan der være 
dage, hvor det ikke kan bruges.  

10 Hjemmesiden 
 

Orientering taget til efterretning 

11 Evt. Ingen bemærkninger 
 

 
 
 
 
Underskrifter: Oplæst og godkendt 
 
 
Birte Pallesen  Thøger Beknes 
 
 
Orla Pedersen  Jørgen Hansen   
 
 
Sten Hartung  Helge Krogh deltog under pkt. 1 til pkt. 6 
 
 
 
 
 
 

 


