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Rørvig Menighedsråd   
MR  3, tirsdag d. 8. marts 2022  kl. 19.00 i konfirmandstuen 
 
Tilstede: Birte Pallesen, Thøger Beknes, Jørgen Hansen, Orla Pedersen, Helge 
Krogh, Sten Hartung, Marianne Poulsen 
 
Fraværende: 
 
 
Dagsorden for menighedsrådsmødet 
 
 Dagsorden Beslutninger 

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt med den bemærkning, at Helge 
Krogh ikke kan godkende pkt. 2.  

2 Helges ønske om at forlade menighedsrådet 
Samarbejde i menighedsrådet fremover 
 
 

Helge ønsker ikke at forlade MR. Formanden 
opfordrede til samarbejde og respekt for 
hinanden. 

3 Nyt fra formanden 
Bispevalg – 4 valgmøder 
 
 
 
Generalforsamling i Distriktsforeningen med  
foredrag fra KVIST. 

 
Der er 5 kandidater og der er 4 fællesmøder 
med kandidaterne. Alle har fået indkaldelse til 
disse møder. Afstemningen slutter den 11/5-
22 kl. 12. 
Orientering taget til efterretning. 
Der var et meget spændende foredrag om 
KVIST. (kirke og skolesamarbejde) 
Foredrag med Rasmus Nøjgaard var en succes 
med ca. 25 deltagere. 
Der er friluftgudstjeneste på Sandskredet i 
august. 
13/3 er der indsamling af Folkekirkens 
Nødhjælp. Man starter i Nykøbing. 
Vi skal have menighedsmøde lagt ind i 
planerne i løbet af 2022. 
Der har været en forespørgsel om brug af 
kirken til en vielse i sept. med en katolsk 
præst. Biskoppen, præsterne og MR nikker ja 
til det.  
Det er begravelsesmyndigheden, der 
beslutter hvorvidt en person, der ikke er 
medlem af folkekirken kan blive 
bisat/begravet fra Rørvig. Der tages stilling i 
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hvert enkelt tilfælde. 
4 Kasserer  

Godkende regnskab 2021 - er udsendt til alle  
Rørvig Sogns Menighedsråd, CVR-
nr.29152713, Regnskab 2021, afleveret d. 03-
03-2022, 13:42 blev godkendt 

5 Kirkeværge 
Udskiftning af el-paneler i kirken. 
To tilbud indhentet - se bilag  
VEF anmodes om bevilling og frigivelse af 
beløbet på 64.875,00 kr. 
 
 

 
Radiatorerne bag orglet kan ikke sidde der og 
er fjernet.  
I tilbuddet er indregnet to nye radiatorer til 
våbenhuset, da de eksisterende er gamle og 
uskønne. 
Vi accepterer tilbud fra El-centret og anmoder 
VEF om at bevilge og frigive beløbet. 

6 Præstegårdsudvalg 
Renovering af præstegården gået i gang d. 28. 
feb. 22. 
 
 

Orientering taget til efterretning. Der afholdes 
byggemøder hver 2. torsdag.  

7 Aktivitetsudvalg 
 
 

Billetter til Brendelid koncerten kan købes hos 
Jørgen, som sender SMS til tidligere gæster. 
15/6 kl. 19.30 spiller Flemming Dreisig. 
Torsdag den 4/8 19.30 giver Duo Mischa 
koncert i kirken. Gratis entre. Vi søger Fru 
Marie Ritzaus fond om penge til honorar. 
24/3 er der sangeftermiddag i kirken. Der 
serveres kaffe og kage (Orla sørger for dette) 
22/3 kl. 19 har vi foredrag af Per Vibskov 
(bispekandidat) i kirken. Der serveres kaffe og 
kage. 
22/4 holder Charlotte Weitze foredrag i 
konfirmandstuen. 
 

8 Kirkegårdsudvalget 
VEF anmodes om bevilling og frigivelse til 
dækning af faktura 2 fra Frobenius , honorar 
til Jørgen Tolstrup vedrørende dørprojekt og 
indkøb af transportvogn til klapstole, der 
anvendes i kirken. 
 

Vi anmoder om at få frigivet i alt kr. 
637.614,81, idet der tidligere er ansøgt om  
midler til dørprojekt og transportvogn 

9 Marie Rittzaus Legat. 
Ansøgning om bevilling til foredrag med  
forfatter Charlotte Weitze. 

Vi søger om bevilling til dækning af udgifterne 
Hos fonden 
  

10 Hjemmmeside Aktiviteter sættes løbende på forsiden 

11 Ændring i Vagn Egeskovs Fond Adressen er ændret til Herthavej 2. Marianne 
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Adresseændring 
Ændre i forretningsordenen så den bliver i 
overensstemmelse med Fundatsen.  

kontakter civilstyrelsen i forhold til det videre 
forløb med ændring af forretningsordenen 
således, at det bliver det siddende MR der 
udgør bestyrelsen og derved følger fundatsen. 

12 Nyt fra præsterne 
 

Der var heldagsundervisning for 
konfirmanderne i torsdags, hvilket var en 
succes. De gik fra Nykøbing til Rørvig, og nogle 
synes det var langt. Der var andagt og 
salmesang i Rørvig kirke.  
Den 18/3 kommer 3-5 klasse fra friskolen på  
besøg og skal høre om kirken i gamle dage. 
Ukraine kommer til at fylde en del i den 
kommende tid. 
 

13 Evt. Kontaktpersonen oplyser, at 
gravermedhjælperen er startet igen. Der 
er udformet ny kontrakt, som også er 
sendt til 3 F. 
MR ønsker at alterlysene og adventskransen 
skal være levende stearinlys. 
Stor tak til Charlotte Beknes for at ordne 
lysestagerne og hynderne. 
Karin Bundgaard N. afholder reception på 
Hotel Højby Sø 9/3 kl. 14. Vi giver en gave 
sammen med MR i Nykøbing. 

 
 
Underskrifter: protokollen er oplæst og godkendt 8.marts 2022 
 
 
       
 
 
 
 


