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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Torsdag den 15.12.2016
Kl. 16.30 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:
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

2. Bemærkninger til referat fra den 24.11.2016.

3. Meddelelser.
a. Budgetudvalg
- Forpagtningsaftale.
- Budgetmidler til fælles udflugt for
medarbejderne ved Næssets kirker: Er der afsat
4000 kroner til betaling fra Vilstrup?

b. Kirkeværge

c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
- Renovering af norddiget.

1.
Dagsorden godkendt.
2.
Bemærkninger til referat:
Angående mødedatoer: Den 17.1.: Rasmus
kommer senere til møde. 7.2.: Rasmus er
forhindret i at deltage i møde.
Referatet godkendt.
3.
3a.
- Forpagtningsaftalen foreslås forlænget inden
1.9.2017. Da der kun er en 1½ hektar, vurderer
menighedsrådet, at det ikke er nødvendigt, at det
kommer i udbud. Når aftalen er forlænget, sendes
den til godkendelse i provstiudvalget. Dorthe
undersøger muligheden for en forlængelse af
aftalen – og udarbejder den nye aftale, som så skal
sendes til provstiudvalget.
- Budgetmidlerne til fælles udflugt for
medarbejderne ved Næssets kirker konteres på
repræsentationskontoen for 2017 og skal huskes
ved budgetlægning for 2018.
3b.
Ingen meddelelser.
3c.
- Kirkegårdsudvalget har gennemgået kirkegården
den 13. december. Kirkegården fremstår velpasset
og fin. Det er en meget flot grandækning.
- Helle udtræder af kirkegårdsudvalget.
- Renovering af kirkegårdsdiget mod nord
igangsættes efter jul, da vi har fået tilsagn om
midler fra provstiets 5%-pulje til projektet.
- Den tidligere vedtagne projektplan for renovering
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d. Aktivitetsudvalg

e. Medarbejderne

f. Formanden
- Ansøgning til Kobbelgaards legat.

g. Andre

4. Præstens punkt.
- Menighedsbørnehave.
- Fyraftensgudstjenester
- Lægmandsgudstjenester
- Reformationsjubilæum i pastoratet – herunder
højskoleaftner Halk 18/1 0g 25/1, Sogn&Film
med reformationsindslag september i Vilstrup,
koncert med Marcdaners Musicanter Vilstrup
19/11 kl. 19 og Jazzhøjmesse Halk 26/11.
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af kirkegården sendes med referatet ud til
menighedsrådet, så de nye medlemmer kan
orientere sig i planen.
3d.
-Aktivitetsudvalget har udarbejdet en ny
hjælperplan for hele 2017.
Bente Staub overtager Dagmars rolle som
koordinator, fordi Dagmar udgår af
aktivitetsudvalget.
Der mangler 1 hjælper til pinsedag.
Vores hjælperordning fungerer godt.
Hjælperplan og hjælpernavneliste sendes til
kirketjener og præst.
3e.
Det undersøges, om det er muligt at ansætte
Karsten igen som medhjælper på kirkegården fra
marts-april. Han vil kunne vikariere for Aase, når
hun er forhindret i at være på arbejde.
3f.
Menighedsrådet afslår ansøgningen til
Kobbelgaards legat, idet den ikke lever op til
formålet, som er: ”Fondens formål er at støtte
værdigt trængende ældre personer samt invalide
eller forældreløse børn i Vilstrup sogn”.
PR svarer ansøgeren.
3g.
Intet.
4.
- Børnehaven: Det er usikkert, hvad der kommer
til at ske med børnehaven fremover. Det ser ud til,
at der kommer et samarbejde mellem børnehaven
og friskolen. Det er positivt, at der nu er et godt
samarbejde mellem kirke og børnehave. Det vil
være godt, hvis dette samarbejde mellem kirke og
børnehave kan fortsætte fremover uanset, om
børnehaven kommer under friskolen – eller om
den bliver lagt ind under børnehaven i Hoptrup.
- Fyraftensgudstjenester: Der er et spændende
arbejde i gang. De 4 første gudstjenester er
planlagt af konfirmandforældrene. Temaet er Tro,
Håb og Kærlighed.
Datoerne fastholdes som planlagt. Alle dage er kl.
17.00:
19.1.17: Grarup
25.1.17: Vilstrup
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5. Opstart af det nye menighedsråd.
- Stedfortrædernes underskrivning af
menighedsrådsløftet.
- Velkomstintroduktion fra Stiftet.
- Sammenrystningsarrangement.
- IT-skrivebordet.

6. Fremmedspisning
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16.2.17: Halk
23.3.17: Vilstrup
17.8.17: Grarup
28.9.17: Vilstrup
26.10.17: Vilstrup
- Lægmandsgudstjenester er ved at blive planlagt.
De første to er den 8.1. i Halk kl. 10.30 og den 5.3.
i Vilstrup kl. 10.30.
- Reformationsjubilæum i pastoratet – herunder
højskoleaftner Halk 18/1 0g 25/1, Sogn&Film med
reformationsindslag september i Vilstrup, koncert
med Marcdaners Musicanter Vilstrup 19/11 kl. 19
og Jazzhøjmesse Halk 26/11.
- To ansøgninger til hjælpepakker fra
Strandkirkefonden bringes ud af LPM.
5.
- Stedfortræderne underskrev menighedsløftet.
- Alle har set velkomstintroduktion fra Stiftet.
- Drøftelse af sammenrystning: Der kunne holdes
et ekstra møde. Man kunne tage kontakt til andre
menighedsråd for at høre, hvad de gør. Vi vil både
det hyggelige, det faglige og fælles fodslag. PR
undersøger hvad Menighedsrådsforeningen har af
ideer. PR undersøger, om provsten har nogle ideer.
Kirkefondet kan spørges. Man kunne søge
udviklingspuljen i provstiudvalget.
Aktuelt undersøges et tilbud den 27.1.-29.1. på
Løgumkloster Refugiet om menighedsløftet.
-IT-skrivebordet: Alle er oprettet på ITskrivebordet. Adgangen findes på
http://www.menighedsraad.dk
Man klikker på feltet med ”Den digitale
arbejdsplads” – og skulle så gerne kunne komme
ind. Det er ikke et krav, at man som menig
menighedsrådsmedlem holder sig ajour med
informationerne på den digitale arbejdsplads
(DAP’en). Præst, regnskabsfører, formand – og til
dels kasserer og kontaktperson har ansvar for, at
vigtige oplysninger bliver formidlet videre til
menighedsrådets medlemmer. Men alle har
muligheden for at studere DAP’en nærmere, hvis
man ønsker det.
6.
Fremmedspisning drøftes på næste møde, hvor
LPM har undersøgt, hvordan de gør i Marstrup.
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7.
Punkter til næste møde:
- Revision af regnskabsinstruks.
- Menighedsrådsbladet.
- Orientering om gravstedspriser.
- Orientering om provstesyn den 18.4.17 kl. 16.00.
- Opsamling på DAP’en.
- Evaluering af advent og jul i kirken.
- Forslag om fælles aktivitetsudvalgsmøde HalkGrarup og Vilstrup.
- Åbning af Caminoruten den 18.6. Ideer til
åbningen af Vilstrup-ruten.
- Opsamling på aftaler om kirken. Bilag er udsendt
med dette referat.
Evt.
- Voksduge indkøbes til bordene i Sognehuset.
Aase.
- Det digitale kort over kirkegården bør på
hjemmesiden via et link. Eva aftaler med Anette.
- Sognekoordinator Anette Eilers inviteres til et
menighedsrådsmøde.
- Kristelig Dagblad kommer til alle fra weekenden
den 17.12.16.
- Revisionsbesøg afviklet problemfrit.
- Forslag om, at vi ansøger Strandkirkeudvalget
om at etablere en fast holder til opsætning af
korset på Strandkirkegrunden, når vi har
gudstjeneste der. Helle Evers spørger H.C.
Lausten, hvordan det kunne ordnes. Hvis det er en
mulighed, så søger PR Strandkirkefonden.
- Aftaler for kirken sendes med referatet ud, så de
nye medlemmer kan sætte sig ind i det.

