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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Onsdag den 21.5.2014
Kl. 17.00
Kirken og derefter Sognehuset

Anmeldt forfald:
17.00 Syn af kirke, kirkegård, graverhus og
sognehus
18.00 Spisning og efterfølgende møde

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

Synsudskrifter udfyldes ved gennemgangen.
Inden synet kunne interesserede deltage i et møde
med kirkegårdskonsulent Preben Skaarup. Det blev
et meget positivt møde. Derefter kirke- og
kirkegårdssyn.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

Tilføjes under pkt. 4: 2. pinsedag, skole-kirke
samarbejde

2. Bemærkninger til referat fra den 22.4.14

Godkendt.

3. Meddelelser.
a. Budgetudvalg
b. Kirke- Kirkegård- og markudvalg
- Opsamling på syn

Kvartalsrapport: overskud 40,65 kroner
Synsopsamling:
Kirke:
Revnen i korhvælvingen er blevet større. Aase
indhenter tilbud fra murer på en pris på udbedring.
Liste ved kirkebænk sidder løs. Tømrer skal
reparere det.
Kirkegård:
Der mangler to træer i alleen. Pris undersøges af
Aase.
Kalkning: Sydmur kalkes helt, vest kalkes næsten
helt, øst pletkalkes og nord afventer næste års
kalkning.
Hoveddørens nye maling revner. Aase kontakter
maler for udbedring.
Gelænder ved ny-renoveret nordtrappe: Aase
undersøger pris.
Affaldsbeholdere på kirkegården er nedslidte. Skal
udskiftes. Strandkirkeudvalget søges om dækning.
Cirka 10.000 kroner.
Bemærkninger til kirkegården: Kirkegårdens
vedligeholdelsesstand er god. Der er spørgsmål fra
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menigheden i forhold til ukrudt i græsset ved
urnekirkegården. Menighedsråd og graver
vurderer, at ukrudtets omfang er under de tilladte
20%. Der må ikke sprøjtes – og da det er lerjord,
vil der være større vækst af ukrudt. Det holdes
fortsat indenfor det tilladte med manuel indsats.
Buksbomhækkene og de smalle gange blev drøftet.
I forbindelse med menighedens projekt om
kirkegårdens modernisering, vil der komme forslag
til ændringer i forhold til kirkegårdens indretning
og størrelse.
Sognehus:
Trælågen ved sognehuset trænger til renovering.
Aase får prisforslag fra tømerer.
Vinduer og gammel dør i sognehuset skal males.
Aase får prisforslag fra maler.
Graverkontor og redskabsrum:
Taget går i stykker. Det er sat på provstiets
prioriteringsliste. Pernille rykker for det.
Vanskelige til- og frakørselsforhold ved kapellet.
Der ønskes ny belægning og ny katafalk. Pris:
75.000 kroner.
Rydningen ved siveanlægget er ikke køn – men er
svær at gøre noget ved, da der ikke må køres på
området eller plantes noget på området. Pileurt i
den bageste ende af området bekæmpes ved at så
græs og derefter græsslå. Der sættes hækplanter i
hækhullet, så området ikke er så synligt.

- Aftaler om, hvem der kan deltage i provstesyn
den 11.6. kl. 12.30-14.30

Dorthe, Aase, Lars-Peter, Pernille

- Orientering om tiltag i forhold til upasset
gravsted.

Problemet er løst. Dorthe Knudsen og Aase
Daugaard har skrevet flere gange til
gravstedsindehaveren og sat skilt på gravstedet.
Moderen til den unge mand har reageret, og
vedkommende aftaler nærmere med Aase.

c. Aktivitetsudvalg
- Bænkesalg – hvad skal pengene bruges til?

Kirsten Jensen refererede fra udvalgsmødet 20/5.
Babysalmesang fra efteråret ved Lone (organist) og
Kirsten.
Overskud fra møbelsalg går til tæppe og/eller
puder til brug for børn i kirken. Tove Haugaard og
Kirsten Jensen ser på det. De møbler, der ikke blev
solgt, går til Loppetanken. Lysestager til bænkene
sælges (ud over et par stykker til reserve) for 100
kr. pr. sæt.
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- Evaluering af aktivitetsdag i Vilstrup
Menighedsrådet havde en stand. Generelt for få
deltagere.
d. Fra formanden
- Orientering om formandsmøde i Vilstrup den
5.5.

- Evaluering af konfirmationen – herunder
drøftelse af kirkens flagning på
konfirmationsdagen og forslag om kirkekonfirmationskort.

Pernille Reschat refererede fra mødet. Fin
deltagelse - men der mangler repræsentanter fra
Kelstrup, børnehaven og fællesskolen. Under
eventuelt blev forholdet mellem Vilstrup kirke og
Den Nye Friskole berørt. Der er fra skolen ingen
principielle forbehold, så LPM og PR tager kontakt
til skolen, når kirkens tilbud for den nye sæson er
klar.
Spørgsmålet om fælleskalender for sognet blev
også berørt.
Pernille skriver til Lisbeth Hommelhof om
information.
Kontrolmåling af temperatur i kirken – fint.
Aase finder afløser til flagnedtagning, hvis ikke
hun selv kan gøre det.
LPM taler med Christian Iver Petersen om luftfoto
af kirken til telegram/kort. (Der er kommet et godt
billede fra Hans Lausten. PR undersøger pris på
telegrammer med dette motiv. Billedet vedhæftes
referatet som bilag.)
Næste år skal vi have P-vagt, så alle P-muligheder
bliver brugt.

e. Medarbejderne

Der har været medarbejdermøde 23/4.

f. Andre
- Kirkerenovering

Punktet bibeholdes indtil efter etårssyn. Tove
Haugaard taler med Bent Aage Jørgensen om det.
Arkitekt Erik Sørensen indkalder os til et
opfølgningsmøde efter et år.

4. Præstens punkt.
a. Aftaler om mr-møde den 19.6. i Toftlund.

Møde 16.30, middag kl. 18.30 i præstegården. Til
middagen er menighedsråd, medarbejdere og deres
ledsagere inviteret.

b. 15/6 højmesse i Vilstrup – korbesøg af Midt
Syd Kantori. Forslag til liturgi. Forespørgsel om
lån af Sognehus til sandwichspisning.

Liturgi godkendt – også at pastoren forsøger at
messe. Koret kan bruge Sognehuset efter
gudstjenesten. Lise Sommer Andersen og Susanne
Lind hjælper.

Høringssvar til betænkning om folkekirkens
styrelse.

LPM's udkast godkendt.
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Særlige gudstjenester i efteråret:
strandkirkegudstjeneste 10/8 kl. 14, 24/8 kl. 10.30
FDF mønstringsgudstj. ved kredshuset,
høstgudstjeneste 14/9 kl. 10.30 (kirkefrokost?),
BUSK 26/10 kl. 14, Allehelgensgudstjeneste 2/11
(kl. 10.30 eller i mørke?), Hubertusgudstjeneste
lørdag 15/11, spaghetti 28/8, 20/11.
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Taget til efterretning i princippet og endeligt
aftales med de berørte parter.
Angående spaghettigudstjenesterne blev det
besluttet, at PR og LPM tager den manglende
tilslutning i Vilstrup med på mødet med præst og
formand fra Hoptrup. Hvis ikke der er bedre
tilslutning i efteråret, vil vi prøve noget andet.

2. pinsedag – arrangement i Gram

LPM foreslår fælles Vilstrupdeltagelse med afg.
fra kirke eller forsamlingshus. Omtales i Sognenyt.

Skole-kirke projektet

LPM omtalte Haderslev Domprovstis skolekirkesamarbejde.

5. Kirkegårdsprojekt
Hvad er vores næste skridt i retning af en plan for
modernisering af kirkegården?

Kirkegårdskonsulent i Haderslev Stift, Preben
Skaarup, udarbejder skitse med forskellige ideer til
modernisering af Vilstrup Kirkegård. Derefter
udarbejdes projektbeskrivelse af en
landskabsarkitekt. Projektbeskrivelsen drøftes i
menighedsrådet og forelægges menigheden på et
menighedsmøde. Derefter indsendes det endelige
forslag til provstiudvalg. Pernille skriver indlæg til
Sognenyt.

c.

6. Samarbejdet med Hoptrup.
- Evaluering af fællesmøde for begge
menighedsråd den 7.5.
- Hvordan kommer vi videre med vores forslag til
indsatser for det fælles arbejde i de to sogne?

Godt møde med inspirerende konsulent.
De to præster og de to formænd drøfter ideerne fra
fællesmødet på deres næste møde.

7. Budgetønsker til budget 2015
Budgetgodkendelse den 19.6.
Budgetaflevering er udsat til den 26.6.

Ønsker blev forelagt. Thyra udarbejder forslag til
budget. Tove, Dorthe, Thyra og Pernille mødes til
en gennemgang af budgetforslag ved Thyra den
3.6. kl. 17.00.

8. Kommende menighedsrådsmøder
Forslag til datoer:
Tirsdag den 19.8.14
Onsdag den 17.9.14
Torsdag den 22.10.14
Tirsdag den 18.11.14
Onsdag den 17.12.14
Torsdag den 15.1.15
Alle dage kl. 18.30

Vedtaget med ændringen fra 17/9 til 16/9.
Tirsdag den 19.8.14
Onsdag den 16.9.14
Torsdag den 22.10.14
Tirsdag den 18.11.14
Onsdag den 17.12.14
Torsdag den 15.1.15
Alle dage kl. 18.30

9. Hvad mener I? Drøftelse af emne fra hæfte
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udgivet af biskoppen i Lolland Falster Stift,
Steen Skovsgaard.
Side 22-23 drøftes på mødet.
10. Eventuelt.
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Spændende og interessant drøftelse. LPM
opfordres til at lave et indlæg i Sognenyt om,
hvordan man som menighed forbereder sig til
gudstjenesten.
På næste møde drøftes side 24-25.

Smørrebrød til kl. 18: Dorthe
LPM 24-05-2014.

