
Menighedsmødet den 5. juni 2016 

Menighedsrådets tanker og handlinger…..  

 Vi har en fornemmelse af at mange rygter svirrer i sognet om hvad det er Menighedsrådet har gang i med 

hensyn til forpagtergården, Hardsysselvej 1. 

Det tidligere Menighedsråd valgte for flere år siden at sætte gården til salg. Det var tanken at man ville 

bruge en del af salgsindtægten på en mindre udvidelse af Kirkehuset.  Der blev derfor lavet nogle tegninger 

over hvordan en sådan tilbygning kunne se ud.  

 Der var imidlertid ingen købere til ejendommen på daværende tidspunkt. Det gamle menighedsråd havde 

forinden valgt at udleje jorden, da forpagteren ikke længere selv ønskede at dyrke den.  

Denne kontrakt udløber 30. september 2016. 

Samtidig lavede man en tidsbegrænset udlejning af bygningerne på 3 år. Denne udlejningsperiode ophørte 

oktober 2012. Det nye Menighedsråd havde ikke nogen tro på, at det ville være en mulighed at sælge 

bygningerne alene – derfor indgik vi en ny udlejningskontrakt på bygningerne, som ophører samtidig med 

udlejningskontrakten på jorden. 

Dette blot for at forklare at al udlejning af både forpagtergården og jorden ophører 30. september 2016.  

Efter det nuværende Menighedsråds tiltrædelse, har vi drøftet og undersøgt en del med hensyn til, hvad vi 

kan og ikke kan i forbindelse med et evt. salg af gård og jord.  

Salgsindtægten tilfalder i første omgang Vejrum Sogn som jo ligger i Struer Provsti. Har vi nogle konkrete 

ønsker eller planer til noget vi gerne vil have lavet, kan vi søge Provstiet om at måtte bruge midlerne til 

dette. Har vi ingen ønsker, eller ønskerne ikke bliver godkendt, vil pengene gå til Provstiets kasse og blive 

brugt til de kirker som måtte have et behov. Dette kunne eksempelvis være til et nyt tag på en af provstiets 

kirker – en digeomsætning eller noget helt tredje. Pengene vil ikke komme til at stå på en konto mærket 

”Vejrum”, som vi kan bruge af, når vi måtte finde behov for det. 

Forpagtergården er opført i 1972 – og der begynder så småt at komme forskellige former for 

reparationsarbejder på den. Menighedsrådet har vurderet at udgifterne på sigt kommer til at overstige 

indtægterne. 

Menighedsrådet har en tro på at det vil være det rigtige tidspunkt igen at prøve at sætte hele gården og 

jorden til salg, når forpagtningskontrakterne ophører.  Derfor er Hardsysselvej 1 nu sat til salg gennem EDC 

Videbæk, til overtagelse 1. oktober 2016.  

Provenuet fra salget vil vi gerne bruge til en gennemrestaurering af kirken. Kirken blev sidst renoveret i 

1984. 

 Vi er så småt gået i gang med at tænke i farvevalg til inventaret, nye hynder til stolene osv. Simpelthen den 

helt store omgang. Vi skal påregne at det tager omkring 2 år, inden diverse tilladelser til dette er i hus fra de 

forskellige instanser som skal høres. Eksempelvis skal Nationalmuseet høres – da det jo er en gammel kirke 

vi har. 



Herudover har vi hentet de gamle tegninger fra den påtænkte udvidelse af Kirkehuset frem igen. De går på 

at Kirkehuset skal forlænges med 4 meter på græsplænen – ud mod Skt. Olai Bakke. En sådan udvidelse vil 

betyde at konfirmandstuen, som i dag kan rumme 30 personer, efter udvidelsen vil have plads til ca. 50 

personer. Køkkenet skal ligeledes udvides.   

Det er et længe næret ønske fra brugerne af huset at der bliver mere bord og skabsplads, ligesom 

gulvarealet øges, så der kan være flere end 2 mennesker i køkkenet ad gangen.  

Og hvad er der så af brugere i huset? 

Faktisk en hel del.  

• Missionshuset er solgt, så Indre Mission bruger huset i samme omfang, som de før brugte 

Missionshuset.  

• Børneklubben er i huset.  

• Kirkekoret øver i huset 

• Familieklubben samles her og bruger køkkenet ved tilberedningen af maden 

• Der afholdes diverse arrangementer (Skt. Hans, solnedgangsgudstjenester, spagettigudstjenester 

osv.)hvor der er mange mennesker som møder op. Disse arrangementer er i dag meget 

vejrafhængige da der som regel er flere deltagere end der er pladser i Kirkehuset. Vi er derfor 

nødsaget til at afholde disse arrangementer i telt, udenfor Kirkehuset eller under åben himmel. 

• Menighedsrådet har al sin mødeaktivitet i huset 

Det er ikke tanken at en udvidelse af Kirkehuset på nogen måde skal fjerne nogen aktiviteter fra 

Fritidscentret. Luciaarrangementet, fastelavnsfesten og øvrige fællesarrangementer med VBG tænkes 

stadig at skulle foregå i Fritidscentret. Kirkehuset vil  ikke blive brugt til udlejning. 

En udbygning af Kirkehuset er tænkt som en fremtidssikring, så der fortsat kan afholdes kirkelige aktiviteter 

med efterfølgende sammenkomster i Kirkehuset – uden man nødvendigvis skal i bilen og køre til et andet 

sted. Her er det nemlig lidt erfaringen at vi taber nogle deltagere, som i stedet vælger at tage direkte hjem.  

Vi håber med ovenstående at have forklaret lidt om Menighedsrådets tanker og planer. Er der noget som 

ønskes uddybet eller andet, er man meget velkommen til at rette henvendelse til Menighedsrådet.   

 


