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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Onsdag den 18.11.2015
Kl. 18.30 Vilstrup Sognehus

Anmeldt forfald:

Pernille Reschat, Eva Anker, Ole Daugaard, Lars-Peter
Melchiorsen, Aase Daugaard, Tove Haugaard, Dorthe
Knudsen, Thyra Bohsen, Kirsten Jensen

Ole,

Dagsorden:
1. Næssets Camino
Orientering samt evt. aftaler om vilstrup’ere, der
deltager i arbejdet i forhold til Vilstrups del af
Caminoen.
Præsentation af planerne ved Jonas Tygesen.
Deltagelse af repræsentanter fra Lokalrådet samt
andre interesserede.

1. Repræsentanter fra initiativgruppen fortalte
om projektet. Næssets Camino, som er udvikling
af vandreture/cykelruter på Haderslev Næs med
fixpunkter i de 7 kirker og biotoper.
Der blev nedsat en Vilstrupgruppe bestående af
Mette Lausten, Rasmus Haugaard, Hans Lausten,
Hans Christian Lausten, Jørgen Nissen, Erling
Haugaard og Tove Haugaard. Opgaven for
gruppen er i første omgang at finde stimuligheder omkring Vilstrup – og dernæst
forsøge at indsamle historier om steder ved
Vilstrup.
Mette kontakter Jonas Tygesen, der indkalder
gruppen til møde.

2. Godkendelse af dagsorden.

2. Dagsorden godkendt med følgende tilføjelser:
Pinsedagsgudstjeneste, tilbud om Alphakursus,
information om projekt MedMennesker,
filmlærred og mixerpult under præstens punkt.

3. Bemærkninger til referat fra den 21.10.15

3. Godkendt

4. Meddelelser.

4.a
De nye vikartakster blev drøftet på mødet. Det
blev besluttet at bruge de takster, som
organisterne selv ønsker – og ellers bruge de nye
vikartakster, hvis der bruges en organistvikar, der
ikke har en fast takst.
Menighedsrådets medlemmer eller andre kan
indgå i kirkesangerrollen, hvis det er muligt. F.eks.
Kirsten, Pernille og medlemmer af Det glade Kor.
De øvrige menighedsrådsmedlemmer vil gerne

a. Budgetudvalg
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hjælpe til efter behov.

b. Kirkeværge

4.b
Intet

c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg

4.c
Pernille indkalder til et møde i december, hvor
den grandækkede kirkegård gennemgås.

d. Aktivitetsudvalg
- Middag på tværs den 14.1.16.

4.d
Møde 25/11 hvor Middag-på-tværs tages op. Der
er nu også kontakt til mulige emner i Halk og
Grarup.

e. Medarbejderne
- Aftaler om gravermedhjælper i december,
januar og februar – og fra 1.3.16.

4.e
Jeanette fastansættes med hjemsendelse fra
1/12-29/2. Spørgsmålet om muligheden for at
indkalde hende som afløser for Aase i den
periode undersøges nærmere. Hvis det ikke er
muligt, skal der findes en anden løsning.

f. Formanden
- Invitation til Stiftsdag 6.2.16
- Orientering om projekt Vilstrup forsamlingshus
som aktivitetshus for Sognet.

4.f
Formanden delte invitationer rundt til Stiftsdag i
februar.
Formanden informerede om de spændende
aktivitetshusplaner, som bl.a. omfatter
Bed&Breakfast (Dyne&Davre).

g. Andre

4.g
Intet

5. Præstens punkt.
- Nyt fra det fælles gudstjenesteudvalg for HalkGrarup-Vilstrup. Herunder korsvar, dåbsritual,
trosbekendelse og nadverritual.

5.
På baggrund af notat fra udvalgets møder
besluttede menighedsrådet:
Korsvar efter hilsen er i Vilstrup ”Og Herren være
med dig” mens den i Grarup og Halk er ”Og med
din ånd”. Udvalget foreslår, at man i alle tre kirker
bruger ”Og Herren være med dig”. Vedtaget i
Vilstrup.
I Vilstrup er der hilsen både først og sidst i
højmessen, mens der i Grarup og Halk kun er det i
begyndelsen. Udvalget foreslår, at vi i alle tre
kirker kun bruger hilsen i begyndelsen. Vilstrup
tilslutter sig.
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Trosbekendelsen synges i Grarup og Halk af hele
menigheden men siges i Vilstrup af menigheden i
kor. Der er fordele og ulemper i begge versioner.
Udvalget foreslår, at spørgsmålet om ens version
tages med på menighedsmødet i Halk-Grarup
13/12 og til kirkekaffe i Vilstrup en relevant
søndag. Vilstrup henlægger det til en udvidet
kirkekaffe.
Angående lægmandslæsning af epistlen og den
gammeltestamentelige læsning. Engagement og
medejerskab. Læseteam med repræsentanter fra
menigheden kan overvejes. Evt. kunne
læsegruppen også tale om teksten til den
kommende gudstjeneste. Det skal i så fald
undersøges, om der er folk i menigheden, der er
interesseret i at læse. Er der interesse? Behøver
ikke at være ens i kirkerne. Udvalget foreslår, at
spørgsmålet om lægmandslæsning drøftes på
menighedsrådsmøde og tages med på
menighedsmødet i Halk-Grarup 13/12 og til
kirkekaffe i Vilstrup en relevant søndag. Vilstrup
menighedsråd fandt det interessant og
henlægger det til en udvidet kirkekaffe.
Kirkesanger: Hvor står kirkesangeren? Det er
menighedens bøn, og derfor bør degnen stå nede
bagest i kirken, så han repræsenterer
menighedens bøn til Gud. Udvalget foreslår, at
spørgsmålet om degnens placering drøftes på
menighedsrådsmøde. Vilstrup ønsker efter
nærmere aftale med kirkesangeren en
prøveperiode, hvor ind- og udgangsbøn læses fra
bagest i kirken.
Stå op, når man synger. Præsten kan foreslå det,
når det giver mening.
Meddelelserne foreslås lagt før udgangsbønnen.
Udvalget foreslår, at spørgsmålet om
meddelelsernes placering drøftes på
menighedsrådsmøde. Vilstrup vil forsøge med, at
præsten læser meddelelserne lige inden
postludiet.
Dåbsritualet er i Halk-Grarup den sædvanlige, i
Vilstrup med kort tilspørgsel og trosbekendelsen
sagt af hele menigheden.
Hvis man bruger det korte dåbsritual, siges
trosbekendelsen af menigheden. Når
menigheden siger trosbekendelsen ved dåben er
dåben og dåbsoplæringen et
menighedsanliggende. Men det fungerer bedst
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sammen med, at trosbekendelsen bliver sagt og
ikke sunget. Konfirmanderne lærer at sige
trosbekendelsen. Udvalget foreslår, at
spørgsmålet om ens version tages med på
menighedsmødet i Halk-Grarup 13/12 og til
kirkekaffe i Vilstrup en relevant søndag. Vilstrup
henlægger det til en udvidet kirkekaffe.
I alle tre kirker bruges nadverritual B med 1 vers
af ”O, du Guds lam”. I andre kirker bruges alle tre
vers. Udvalget overvejede det samme her, men
der var også forslag om konsekvent at bruge
ritual A, da det måske er mindst fremmedartet
for kirkeuvante. Udvalget foreslår, at spørgsmålet
om ens version drøftes på menighedsrådsmøde
og tages med på menighedsmødet i Halk-Grarup
13/12 og til kirkekaffe i Vilstrup en relevant
søndag. Evt. med en forsøgsperiode med version
a i et halvt år. Vilstrup henlægger det til en
udvidet kirkekaffe.
Vedrørende vin og/eller saft ønsker Vilstrup at
fastholde ordningen med, at præsten beslutter
under hensyntagen til antallet af børn.

-Lærred

Det ”gamle” lærred er gået i stykker. LPM
anskaffer nyt til en pris på ca. 3000 kr.

-Mixerpult

Til brug især ved udendørsarrangementer som
f.eks. strandkirkegudstjenesten. Vil give betydelig
bedre lyd. Pris ca. 1000 kr. Strandkirkeudvalget
søges.

-Alpha og MedMennesker

LPM orienterede.

6. Forslag om ungdomspræst i Haderslev
Domprovsti.
Se udsendt bilag.

6.
LPM orienterede om tankerne.

7. Ansøgning om bidrag til mastesejl til FDF.
Se udsendt bilag.

7.
Formanden formulerer et svar, hvor der anmodes
om en angivelse af, hvilket beløb der er tale om.

8. Samarbejdet med nabosognene

8.
Der indkaldes til møde med Jacob Lysmose og
repræsentanter for sognene.

9. Valg af formand for næste periode

9.
Genvalg.
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10. Valg af næstformand for næste periode

10.
Genvalg.

11. Valg til andre poster i menighedsrådet:
-Kirkeværge
-Kasserer
-Sekretær
-Kontaktperson
-Bygningskyndig
-Underskriftsberettiget

11.
Genvalg over hele linjen.

12. Forslag til datoer for forårshalvåret 2016

12.
Besluttede datoer for møder i menighedsrådet i
foråret 2016:
Tirsdag 19.1.16 kl. 18.30 (er aftalt)
Torsdag 25.2.16 kl. 18.30
Tirsdag 15.3.16 kl. 18.30
Tirsdag 19.4.16 kl. 17.00 (syn)
Torsdag 26.5.16 kl. 18.30
Onsdag 8.6.16 kl. 16.30 med efterfølgende
afslutning evt. ved LPM.
Tirsdag 16.8.16 kl. 18.30

13. Drøftelse af menighedsrådsvalg 2016
Sandsynlig dato for orienterings- og
opstillingsmøde tirsdag den 13.9.16 i hele landet.

13.
Vi skal på jagt efter mulige kandidater.

14. Eventuelt. Herunder aftaler om
juleafslutning den 17.12.15

14.
Formanden udsender fourageringsplan.
Punkt til næste møde: Fremover skal fakturering
foregå forud. Det vil give udfordringer i en
overgangsoperiode. Aase orienterer og det
drøftes på møde den 12.12.
Arbejdet med en lys-sensor ved kirkegården er
sat i gang.

Brød: Dorthe

