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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Onsdag den 20.5.2015
Kl. 18.30 Vilstrup Sognehus

Anmeldt forfald:

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

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Bemærkninger til referat fra den 23.4.15

1.Ingen bemærkninger.
2.Referatet godkendt.

3. Meddelelser.
a. Budgetudvalg
- Drøftelse af budget 2015 – udsendt af Thyra
11.5.15.
Godkendelse sker på møde den 29.5.

b. Kirkeværge

3.
a) Budget 2016 blev drøftet – og sættes på
dagsordenen til godkendelse fredag den 29.5.
Under budgetpunktet blev udgiften til børnekoret
fra Hoptrup og Vilstrup drøftet.
Menighedsrådet har været glade for
samarbejdet omkring koret, men ønsker ikke
lige foreløbig besøg af koret p.g.a. udgiften til
aflønning af korsangere. PR kontakter Hoptrup.
Beløbet overføres til evt. konfirmandtransport.
(Se punkt 4.)
b) Intet.

c. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
c) Intet.

d. Aktivitetsudvalg
- Orientering om møde i formandsgruppen i
Vilstrup den 7.5. (Kirsten)

d) Aktivitetsudvalget har ikke været samlet siden
sidst. Kirsten har deltaget i formandsmøde for
Vilstrup. Sognerådet har taget navneforandring
til Vilstrup Sogns lokalråd. Der er blevet
drøftet fælles sognekalender. Kirsten lægger
menighedsrådets datoer i kalenderen. Der er
blevet drøftet en velkomstpakke.
Menighedsrådet foreslår et telegram fra kirken
med en lille hilsen.

e. Medarbejderne

e) Intet.
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f. Formanden
- Invitation til ”Næsfest” den 12.6.15 kl. 18.00 i
Halk. Tilmelding til Pernille senest den 5.6.

f) Opsamling på tilmeldte til Næsfest: Kirsten,
Dorthe, Tove, Lars-Peter, Susanne, Aase, Ole,
Eva og Pernille. Der er ikke kommet tilsagn fra
andre. Pernille melder til.
Der er aftalt møde om menighedskoordinator den
3.6.
Provstiudvalget har godkendt synsprotokollen.
Provstiudvalget har bevilget dækning fra 5%midlerne til Tine Rud Eriksens ægtefælle.

g. Andre

g) Intet

4. Præstens punkt.

4.
- Et fælles konfirmandhold mellem Halk, Grarup
og Vilstrup blev drøftet. Menighedsrådet er
positivt. Det vil betyde, at Vilstrup gerne vil
bidrage til bustransport af eleverne, hvis det er
nødvendigt.
- Gudstjenesteplan blev fremlagt. 2-3 højmesser i
Vilstrup hver måned. Mange fælles initiativer.
Menighedsrådet er positivt.
- Menighedsmøde den 20.9. efter gudstjenesten
klokken 12. Der serveres boller. Dagsordenen
er menighedsrådets beretning og de nye tanker
om kirkegården.
- Diakoniinspiration til modtagelse af mennesker i
sognet fra andre lande. F.eks.
landbrugsmedhjælpere. Lars-Peter og Pernille
tænker videre – og diakoni sættes på
dagsordenen.
- Skolekirkesamarbejdet: Ide om ”Lydsporet”. Et
projekt, hvor 0. Klasserne inviteres hen i kirken
og lærer om kirken. Det vil involvere organist i
nogle timer. PR undersøger, hvor mange timer,
Lone kan involveres.
- Spaghetti-gudstjenesterne har for få tilmeldte i
Vilstrup. Derfor lukkes der ned for tilbuddet.
- Der mangler frivillige til arrangementer for unge.
F.eks. ”Jesus på slottet”3.-4. juni og rollespillet
”Luthers nøgler” 26.9.

5. Aftaler om datoer for menighedsrådsmøder i
efteråret.

5.
Onsdag den 12.8.15 (er aftalt)
Torsdag den 17.9.15
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Onsdag den 21.10.15
Onsdag den 18.11.15
Torsdag den 17.12.15
Tirsdag den 19.1.16
Alle dage kl. 18.30 på nær den 17.12., hvor der
startes med møde klokken 16.30 og efterfølgende
julefrokost med ægtefæller og medarbejdere.

6. Prioritering af opgaverne, der blev drøftet
ved synet.
Synsrapporter udsendt med referat den 26.4.

6.
Opgaverne blev drøftet.
Det er fortsat et spørgsmål, om vi kan finde midler
til en katafalk – og hvordan en katafalk skal
prioriteres. Thyra og Aase undersøger. Punktet
sættes på dagsordenen på junimødet.

7. Kirkegårdsprojekt
Drøftelse af kirkegårdsrapporten sker den 29.5. kl.
16.00 – 18.00 i Halk.

7.
Særskilt dagsorden udsendes.

8. Samarbejdet med nabosognene

8. Det er nævnt under andre punkter.

9. Hvad mener I? Drøftelse af emne fra hæfte
udgivet af biskoppen i Lolland Falster Stift,
Steen Skovsgaard.
Side 32-33 drøftes på mødet. (Postludium)

10. Eventuelt.

Brød: Kirsten

9.
Vi er glade for, at vi alle bliver siddende og lytter
til postludiet. Det er en nydelse.

10.
Tilmelding til Kristelig Dagblads netordning på
ugebasis kan ske for samme pris som for
weekendordningen – og man får både papiravis
weekend og netadgang hele ugen.

