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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Torsdag den 24.11.2016
Kl. 18.30 Vilstrup Sognehus
Pernille Reschat, Aase Daugaard, Rasmus Haugaard, Thyra
Bohsen, Eva Anker, Lars-Peter Melchiorsen, Marius
Fallesen, Christa Bloch, Helle Evers, Susanne Lind, Bente
Staub

Anmeldt forfald:
Der indkaldes til konstituerende
menighedsrådsmøde med følgende
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

1.
Godkendt.

2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes
valgbarhed på grund af straf, jf. valglovens
§ 3 og menighedsrådslovens § 7.

2.
Alle kandidater var valgbare.

3. Underskrivelse af erklæring
(menighedsrådsløftet), jf.
menighedsrådslovens § 7.

3.
Menighedsrådsløftet blev underskrevet af de to nye
medlemmer af menighedsrådet. De 2 nye
stedfortrædere underskriver på næste møde.

4. Valg af formand, jf. menighedsrådslovens §
8, stk. 1.

4.
Formand blev valgt: Pernille Reschat.

5. Valg af næstformand, jf.
menighedsrådslovens § 8, stk. 2.

5.
Næstformand blev valgt: Rasmus Kongsted
Haugaard.

6. Valg af kirkeværge, jf. menighedsrådslovens
§ 10, stk. 1.

6.
Kirkeværge blev valgt: Dorthe Knudsen.

7. Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens §
10, stk. 2.

7.
Kasserer blev valgt: Dorthe Knudsen.

8. Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens §
10, stk. 4.

8.
Sekretær blev valgt: Lars-Peter Melchiorsen og
Pernille Reschat.

9. Valg af kontaktperson, jf.
menighedsrådslovens § 10, stk. 5.

9.
Kontaktperson blev valgt: Eva Anker.
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10. Valg af bygningskyndig, jf.
menighedsrådslovens § 10, stk. 8.
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10.
Bygningskyndig blev valgt: Marius Fallesen.

11. Valg af underskriftsberettiget, jf.
menighedsrådslovens § 10, stk.9

11.
Underskriftsberettiget blev valgt: Pernille Reschat
og Rasmus Haugaard.

12. Valg af stående udvalg, jf.
menighedsrådslovens § 17, stk. 1.

12.
Valg til stående udvalg blev valgt:
Kirke-, kirkegård- og markudvalg:
Marius Fallesen, Rasmus Haugaard, Helle Evers
og Pernille Reschat. Pernille formand for kirke-,
kirkegård- og markudvalg indtil videre.
Aktivetetsudvalg:
Kirsten Jensen, Christa Bloch, Susanne Lind, LarsPeter Melchiorsen, Helle Evers, Marius Fallesen,
Rasmus Haugaard og Bente Staub. Udvalget
vælger selv deres formand.
Budgetudvalg:
Thyra Bohsen, Dorthe Knudsen, Rasmus Haugaard
og Pernille Reschat.

13. Valg af valgbestyrelse, jf.
menighedsrådslovens § 6, stk. 1.

13.
Bente Staub, Eva Anker, Susanne Lind og Pernille
Reschat.

14. Valg af formand for valgbestyrelsen.

14.
Formand for valgbestyrelsen: Pernille Reschat

15. Fastsættelse af evt. honorar til formand, jf.
menighedsrådslovens § 33, og kasserer,
kirkeværge og kontaktperson, jf.
menighedsrådslovens § 10, stk. 6.

16. Aftaler om møder i det første halvår af
2017.
Forslag til mødedatoer:
Tirsdag den 17.1. kl. 18.30.
Tirsdag den 7.2. kl. 18.30.
Torsdag den 16.3. kl. 18.30.

15.
Det aftales, at der ikke udbetales honorar i Vilstrup
Menighedsråd.
I stedet tilbydes et weekendabonnement til alle
tilknyttet rådet. Nye abonnenter er: Marius
Fallesen, Rasmus Haugaard, Bente Staub og Helle
Evers.
16.
Mødedatoer:
Tirsdag den 17.1. kl. 18.30.
Tirsdag den 7.2. kl. 18.30.
Torsdag den 16.3. kl. 18.30.
Tirsdag den 18.4. kl. 17.00. OBS på den tyske
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Tirsdag den 18.4. kl. 17.00. OBS på den tyske
menighed.
Onsdag den 24.5. kl. 18.30.
Onsdag den 21.6 kl. 16.30 i Halk Præstegårdslade
med efterfølgende tamtam i præstegården.
Tirsdag den 15.8. kl. 18.30.
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menighed, som bruger sognehuset om
eftermiddagen.
Onsdag den 31.5. kl. 18.30.
Onsdag den 21.6 kl. 16.30 i Halk Præstegårdslade
med efterfølgende tamtam i præstegården.
Tirsdag den 15.8. kl. 18.30.
Det blev aftalt, at der fremover kun er et lille
traktement efter møderne.
Det blev aftalt, at både præst og stedfortrædere
fremover også kommer med brød i den aftalte
turnusordning.

17. Evt.
Pause med kirkevandring.

17.
Der er omvalg til alle posterne i menighedsrådet
hvert år i november.
Besøg i kirken med et lille oplæg om kirkens
historie ved LPM.

Herefter møde i det nye menighedsråd efter
følgende dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Bemærkninger til referat fra den 20.10.2016.
3. Meddelelser.
a. Budgetudvalg
b. Kirkeværge
c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
d. Aktivitetsudvalg
e. Medarbejderne
- Orientering om lys og varme ved organist.
- Orientering om lønaftale graver.
- Orientering om katafalk.

1.
Godkendt.
2.
Referat godkendt.
3.
a.
Ingen meddelelser.
b.
Ingen meddelelser.
c.
Kirkevandring med det nye kirkegårdsudvalg blev
aftalt til tirsdag den 13.12. kl. 15.00 ved kirkens
indgang.
d.
Der har været afholdt møde i aktivitetsudvalget
den 27.10.
I forbindelse med julemusikgudstjeneste den 6.12.
vil der blive indgået aftaler med hjælperkorpset for
første halvdel af 2017.
Aktivitetsudvalget mødes første gang den 18.1.17
Den 1. juni afholdes sogneudflugt.
Der var Hubertusgudstjeneste den 13.11.16. Det
var en stor succes med mange deltagere og fyldt
kirke. Næste år afholdes Hubertusgudstjenesten i
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f. Formanden
- Orientering om møde med formænd og
hjemmesideansvarlige.

- ”Stiftsøvrigheden godkender det af
anlægsgartnerfirmaet Oxholm ApS udarbejdede
tilbud af den 25. maj 2016 med tilhørende tegninger
vedrørende renovering af norddiget på Vilstrup
kirkegård.” Se udsendt mail.
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Vilstrup Kirke den 12.11.17. kl. 17.00.
e.
Der er afholdt medarbejdermøde den 22.11.
Kalenderaftaler fylder meget på mødet.
Der afprøves forældre-barn-sang-arrangementer i
Vilstrup kirke for elever fra 1. og 2. Klasse. Lone
Skovgaard står for aktiviteten.
Det overvejes, om der skal være et andet slags
stativ til opslag om præludium og postludium. Eva
aftaler nærmere med Knud.
Knud og Lone får tilsendt referat fra
menighedsrådsmøder. Pernille har opgaven.
Jeanette ansættes som ekstra hjælp i december.
Pedalvarmer 80*45 cm installeres. Pernille aftaler
med firmaet.
Lys til stemning af orgelpiber. Aase indkøber
arbejdslampe.
Katafalken kan ikke køre i grus. Det vil koste
20.000 kroner at få en moover på katafalken.
Rådet ser ikke andre muligheder end at sige ja til
dette tilbud. Pernille kontakter firmaet.
f.
Der har været afholdt fællesmøde for præster,
formænd og hjemmesideansvarlige fra Øsby, Årø,
Halk, Grarup, Hoptrup og Vilstrup Sogne. Der
blev ikke enighed om en fælles hjemmeside, men
der blev enighed blandt Halk, Grarup og Vilstrup
Sogne om at arbejde videre med ideen om en
fælles hjemmeside. Da der i øjeblikket arbejdes
med to forskellige slags hjemmesider i de to
menighedsråd, skal der aftales, hvilken slags
hjemmeside, der skal arbejdes videre med. Eva,
Anette og LPM arbejder videre med drøftelserne.
Når de er nået til enighed og har lagt en plan, så
drøftes planen for en fælles hjemmeside i Halk,
Grarup og Vilstrup Sogne på
menighedsrådsmøder.
Pernille undersøger nærmere, om vi kan gå i gang
med arbejdet med at renovere norddiget.

g. Andre
4. Præstens punkt.
a. Orientering fra Gudstjenesteudvalg
b. Orientering fra Strandkirkeudvalget

g.
Ingen meddelelser.
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5. Opstart af det nye menighedsråd.
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4.
a. Gudstjenesteudvalget har afholdt en del møder
og er blevet enige om en vis harmonisering af
gudstjenesterne i Halk-Grarup og Vilstrup Sogne.
Der er dog nogle forskelle. F.eks. synges
Trosbekendelsen i Halk-Grarup kirker – og siges i
Vilstrup kirke.
Udvalget har også drøftet nye måder at afholde
gudstjenester på. Det er blevet afholdt at afprøve to
nye former for gudstjenester.
Fyraftens/Skumringsandagter: Der er nedsat et
udvalg, der planlægger fyraftensgudstjenester. De
er planlagt til at afvikles efter følgende plan kl.
17.00:
19.1.17: Grarup
25.1.17: Vilstrup
16.2.17: Halk
23.3.17: Vilstrup
17.8.17: Grarup
28.9.17: Vilstrup
26.10.17: Vilstrup
Ved fyraftensgudstjenesterne er man ikke bundet
af den sædvanlige liturgi. Der er mulighed for
støtte fra Strandkirkeudvalget til disse
fyraftensgudstjenester.
Lægmandsgudstjenester afvikles søndage kl. 10.30
efter følgende plan:
8.1.17: Halk
5.3.17: Vilstrup
21.5.17: Grarup
2.7.17: Vilstrup
1.10.17: Vilstrup
19.11.17: Halk
17.12.17: Grarup
Ved lægmandsgudstjenesterne er der ikke dåb,
altergang og prædiken. Til gengæld er der
kirkekaffe – evt. med drøftelser af dagens tekst.
b. Strandkirkeudvalget har givet mulighed for
støtte til etablering af et børnehjørne i en af
korsarmene. Der er afsat 10.000 kroner til dette
formål. Aktivitetsudvalget drøfter indretningen.
Caminoprojektetet får et bidrag til indretning af
nogle sheltere på Strandkirkegrunden eller i
skoven ved kirken – hvis det er relevant.
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6. Fremmedspisning

5.
Der er interesse for en aktivitet, der vil kunne ryste
det nye råd sammen. PR undersøger mulighederne.

7. Aftaler om næste møde 15.12.

6.
LPM spørger Ulla fra Maugstrup, hvordan de har
gjort. Der er opbakning i Vilstrup Menighedsråd i
forhold til at arbejde videre med planer om
fremmedspisning, men der er usikkerhed i forhold
til, om der er interesse for ideen blandt fremmede i
sognet.
7.
Mødet afholdes kl. 16.30-19.00. Der er først møde
efter dagsorden – dernæst gløgg og æbleskiver.

8. Eventuelt
Brød: Eva

8.
LPM: Tak for julegaven.
Kunne menighedsrådet have interesse i at gå ind i
et samarbejde omkring en menighedsbørnehave?
Rasmus undersøger, hvordan det står til med
børnehaven i Vilstrup.
Spørgsmål til Thyra: Er der fast afsat 4000 kroner
på budgettet i Vilstrup til fælles udflugt for Næsmedarbejderne?
Punkter til næste møde:
-Kirkegårdsdiget. Skal arbejdet sættes i gang?
-Fremmedspisning.
-Underskrivning af menighedsrådsløftet for
stedfortrædere.
- Planlægning af sammenrystningsarrangement for
Vilstrup Menighedsråd.
- Forpagtningsaftale.

