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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 16.8.2016
Kl. 18.30 Vilstrup Sognehus
Pernille Reschat, Aase Daugaard, Tove Haugaard, Dorthe
Knudsen, Thyra Bohsen, Kirsten Jensen, Eva Anker, Ole
Daugaard, Lars-Peter Melchiorsen.

Anmeldt forfald:
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

1.Tilføjelser til Formandens punkt og Præstens
punkt.

2. Bemærkninger til referat fra den 26.5.2016.

2. Referat godkendt.

3. Meddelelser.
a. Budgetudvalg
- Kvartalsrapporten pr. 30.6.2016

b. Kirkeværge

c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
d. Aktivitetsudvalg

e. Medarbejderne

f. Formanden
Budgetsamrådsmøde 31.8.16.
Landemode 9.9.16
Orientering om ansøgning fra Caminogruppen til
provstiudvalget.

3.
a.Kvartalsrapporten gennemgået og godkendt.
b.Ved gennemgang af taget, er der opdaget tre
huller i kirkens tag. Hullerne er blevet udbedret.
c. Dato for kirkegårdsgennemgang af Dorthe,
Christa og Pernille: Onsdag den 7.9. kl. 17.00.
d. Der afholdes aktivitetsmøde om tre uger. Næste
arrangement er menighedsmødet den 13.9., som
Tove står for.
e. Jeanette og Aase deltager i fælles
medarbejdermøde for Øsby-Aarø, Halk-Grarup og
Vilstrup.
f. Dorthe deltager i budgetsamrådsmøde.
Kirsten, Dorthe, Christa og Steen deltager i
Landemode. Pernille melder til. Christa arrangerer
spisning.
Ansøgning til provstiudvalget ang. Caminoworkshop og indvielse af Caminoen. Sæt datoerne
i kalenderen: Workshop i Øsby kirke den18.6.17
kl.9.00 og åbning af Camino-Næs-ruten den
18.6.17 kl. 9.00 i Øsby kirke.
Forespørgsel fra provstiudvalget ang.
regnskabsfunktionen i menighedsrådene. PR
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g. Andre
4. Præstens punkt.
a. Alterbøger

d. Konfirmationsforberedelse.

e. Minikonfirmander.

b. De tysksprogede gudstjenester fremover.
Overvejelser ved lpm.
f. Gudstjenesteudvalg.
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svarer, at vi er glade for Thyra – og at hun fordeler
sine kompetencer mellem Øsby, Halk-Grarup,
Hoptrup og Vilstrup. Dermed har vi ikke aktuelt
brug for at være en del af et fælles
regnskabskontor.
Ang. tilbud om konsulentsparring, så takker vi nej
denne gang. Kirken er fin, som den er – og vi har
styr på projekt kirkegård.
4.
a.LPM undersøger igen, om der kan fås
læderindbundne alterbøger. Hvis de findes,
indkøbes de i sort læder. Hvis de ikke findes,
indkøbes alterbøger i sort kunstlæder til ca. 2500
kroner i alt.
d. Der er 8 fra Vilstrup og 2 fra Halk, der skal gå
til konfirmationsforberedelse i Vilstrup – og 8, der
skal konfirmeres i Vilstrup.
Vi indfører brug af kirkehjælpere (2 konfirmander
pr. gang).
Konfirmanderne får hver et bloklys, der skal
tændes, hver gang de er til gudstjenesten.
Vi finder et lille bord, der kan stå ved siden af
døbefonden. Bordet skal have en overflade, der
kan holde til stearinlys-dryp. Aase og LPM
arbejder videre med ideen.
e. Vi skal tilbyde undervisning af
minikonfirmander – men der er ikke rigtig
tilslutning i Vilstrup. Måske kan eventuelt
interesserede gå med i Hoptrup. LPM og Poul
Martin snakker sammen.
b+f. Der er repræsentanter fra sognet, der
udtrykker bekymring for, om der er for få
gudstjenester. LPM og gudstjenesteudvalget har
undersøgt mulighederne for at udvide
gudstjeneste-tilbuddet med to nye former for
gudstjeneste: Fyraftensgudstjenester planlagt af
lokale ud fra forskellige temaer kl. 17.00 fire
onsdage i løbet af vinteren – og
lægmandsgudstjenester i almindelig kirketid fire
gange i løbet af vinteren på søndage, hvor LPM
ikke er til stede.
Desuden undersøger LPM, om der enkelte gange
kan være en dansk gudstjeneste, hvor der er en
tysk gudstjeneste samme formiddag.
Emnet sættes på dagsordenen på næste møde.
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5. Ansøgning om, at Kobbelgårds legat betaler
bus til menighedsrådsudflugt.

5. Kobbelgårds legat yder 5360 kroner til udgifter
til bus til menigheds-udflugten.

6. Opsamling på aftaler om Kobbelgårds legat.

6. I legatets fundats står der: ”Legatet gives til
værdige trængende ældre personer samt invalide
eller forældreløse børn.”
Menighedsrådet beslutter, at tildelingen fortsat
skal gå til betaling af bussen til den årlige
menighedsudflugt, hvor mange ældre fra sognet
har glæde af, at bussen er betalt.

7. Drøftelse af, hvordan menighedsrådet kan
være repræsenteret med en hilsen i
velkomstpakken til nye beboere i Vilstrup
Sogn. Se bilag.
8. Kirkegårdsvedtægter – drøftes efter
bemærkninger fra provstiudvalget. Se bilag.

7. LPM har formuleret en fin skrivelse. Skrivelsen
lægges i velkomstpakken sammen med en oversigt
over de kommende gudstjenester og et program for
”Sogn og Film”.
8. Vedtægterne blev rettet til efter bemærkninger
fra provstiudvalget. De tilrettede vedtægter sendes
til menighedsrådet, provstiudvalget og lægges på
hjemmesiden.

9. Menighedsrådsvalg
9. Vi mangler to medlemmer til menighedsrådet.
Tove og Ole stopper efter mange års godt arbejde i
rådet. Kirsten, Dorthe, Eva og Pernille bliver.
Mange er blevet spurgt – men der er ikke lige nu
tilsagn om mulige kandidater. Vi håber, at det
løser sig ved orienterings- og opstillingsmødet den
13.9. Hvis det viser sig, at der er vanskeligheder
med at finde kandidater til menighedsråd i
Vilstrup, så må vi måske tænke i helt andre baner.
Eva skriver om valg og opstillingsmøde på
hjemmesiden. Pernille skriver om valg- og
opstillingsmøde den 13.9. til Facebook. LPM
lægger det på Vilstrup Sogn-gruppen.
10. Forhold omkring graver
10. Aase er i behandling igen – og vil være
fraværende efter behov. Økonomisk dækkes
fravær p.g.a. kritisk sygdom. Arbejdsmæssigt
dækkes fravær af graverkorpset fra Halk-Grarup.
Alle øvrige hensyn skal tages.
Menighedsrådet vil modtage oplæg til
lønforhandling. Oplægget behandles på næste
møde.
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11. Eventuelt.

Brød: Aase
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11. LPM har haft sit første strandbryllup.
Ole melder afbud til de kommende
menighedsrådsmøder.

