
Referat af kirkesyn og menighedsrådsmøde 
onsdag den 22. maj 2013 kl. 17.00

Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Leif Jensen og 
Birthe Ømark. 

Afbud fra Mona Finderup.

Salme valgt af Birthe K.: Fuglene letter mod vinden. 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 

2. Meddelelser fra
◦ Sognepræsten:

• Der er grundlovsfest og Gudstjeneste i præstegårdshaven den 5. juni.
• Viborg Kirkeradio kommer til Gudstjenesten den 7. juli.
• Der er friluftsgudstjeneste ved Voldene den 25. august. Lene giver Erik Jensen 

besked.
• Der er høstgudstjeneste og Fyld Danmarks Kirker den 29. september med 

efterfølgende kaffe i Sognehuset.
• Kirsten nævner, om vi evt. skal have filmaften eller sangaften i Sognehuset, hvilket 

planlægges til efteråret, og tages med på næste møde.
◦ Formanden:

• Danmission forhører, om rådet vil hjælpe med at arrangere deres årlige basar. Vi 
afventer nærmere.

• Kirkens Korshær holder pilgrimsvandring den 4. og 5. juni, og vil gerne holde deres 
egen andagt i kirken den 5. Dette er helt i orden.

◦ Øvrige medlemmer:
• Intet.

3. Kommentarer til kirkegårdssyn
Birthe K. gennemgik kirkegårdssynet. Murankre og spær skal holdes under opsyn, og næste år skal 
en tømrer se på det. 

Gravsteder ud mod Kirkebakken laves om til urnegravsteder. 

En del af hækkene skal udskiftes, og murværk, der er ved at smuldre, skal udbedres. 

Gravsteder ud mod Brugsens parkeringsplads omdannes til gravsteder med træer.

Der er stadig borebiller på loftet, og nu også i tårnet. Dette skal naturligvis udbedres, og Birthe K. 
kontakter Mortalin.

4. Brev og mundtlig henvendelse fra forældre til kommende konfirmander vedrørende:
a. er konfirmation om lørdagen et muligt alternativ til søndag

Rådet diskuterer sagen og beslutter at sige nej til lørdagskonfirmation med den begrundelse, 
at datoerne er planlagt flere år frem i tiden.

b. hvad gør man, når der er for mange børn til en konfirmation
Rådet diskuterer sagen og beslutter at holde fast i, at der kun er én konfirmation, 
medmindre der er 18 konfirmander eller derover. 

5. Forespørgsel fra spejderne om vi vil bidrage med 2 billeder til årets julekalender på 
Brugspladsen
Rådet diskuterer sagen og beslutter at bidrage med billeder fra f.eks. friluftsgudstjenesten ved 
Voldene og Grundlovsfesten. Lene svarer spejderne. 

6. Eventuelt
Budgettet blev gennemgået på sidste møde, og rådet godkender dette. 

Der bør gøres noget ved muren over mod bageren, og Lene snakker med bageren om, hvad der kan 
gøres.

Marianne har rykket for betaling af vedligeholdelse af et gravsted, men har intet hørt. Hun kontakter 
derfor debitoren for evt. at lave en afdragsordning. 

Mødedatoer for 2. halvår af 2013 aftales på næste møde. 

Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard og Birthe Ømark 
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