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Fremmødte:

VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 18.9.2018
Kl. 18.00
Halk præstegårdslade
Halk-Grarup: Anders Gammelgaard, Thyra Bohsen, Dorit
Blond Møller, Thomas Hansen, Susan Christensen, Christina
Ackermann, Jytte Weber Jørgensen, Anette Eilers
Vilstrup: Pernille Reschat, Kirsten Jensen, Marius Fallesen,
Dorthe Knudsen, Rasmus Haugaard, Eva Anker, Susanne
Lind, Christa Bloch, Helle Evers, Bente Staub
Fælles deltagere: Lars-Peter Melchiorsen, Flemming Madsen

Anmeldt forfald:
Dagsorden:

Vi starter mødet med lidt mad.

1. Godkendelse af dagsorden.

1. Dagsordenen blev godkendt

2. Gudstjenesteplan (LPM)

Dorthe Knudsen, Christa Bloch, Helle Evers

2. Lars Peter Melchiorsen gennemgik, hvordan
gudstjenesteplanen er sammensat, og fortalte hvad
der ligger til grund for antallet af gudstjenester i de
enkelte kirker. Der er flest medlemmer af
folkekirken i Vilstrup Sogn. I Vilstrup benyttes
kirken også af den tyske menighed.
Det tilstræbes at gudstjenesterne bliver fordelt i
forhold til antallet af folkekirkemedlemmer i sognene,
men det er svært at få planen til at gå op.

Der bliver skrevet i kirkebladet om fordelingen af
gudstjenester.

3. Google Streetview – beslutning.

3. Der er tale om en engangsydelse for at få
fotograferet kirkerne med Google Streetview. Der
blev talt om fordele og ulemper ved Google
Streetview, der var enighed om at det var en god
idé.

4. Takster på kirkegården – harmonisering af
priser?

4. Der er samme takster på alle 3 kirkegårde. De
nyeste takster kan findes på hjemmesiden.

5. Opsamling på fælles medarbejdere:
Gravere, Organister, Kirkesangere.

5.
- Der var kolde kirker søndag i uge 37, der er tale
om en fejlvurdering i overgangsperioden.
Organisten er særligt udsat, når der er koldt i
kirkerne. Det undersøges, om der kan gøres noget
for at undgå dette fremover.
- Lars Peter Melchiorsen vil gerne forklare de
forskellige led i gudstjenesten, samt forklare
sprogbruget et par timer en formiddag, således at
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graverpersonalet, især nye gravermedhjælpere,
kender til, hvad der sker.
- Det foreslåes at nye medarbejdere præsenteres på
menighedsrådsmøderne, således at alle kender de
ansatte. Flemming Madsen spørger, om de vil med
til mødet og præsenteres.
- Det foreslåes at kirketjenerne ved gudstjenester i
Vilstrup Kirke fortæller børnefamilierne, at der
også er et legehjørne. Legehjørnet er primært til de
yngste børn.
- Vilstrup er glade for garversamarbejdet.
- Kirkesangeren i Halk-Grarup har opsagt sin
stilling med udgangen af 2018. Der blev drøftet et
evt. fremtidigt samarbejde i forhold til
kirkesangere. Vilstrup er interesseret i et
samarbejde med Halk-Grarup.
Det blev besluttet at Dorit Blond Møller, Eva
Anker, Thyra Bohsen og Jakob Lysemose arbejder
videre i forhold til ansættelse af en ny kirkesanger.

6. Kommunikation i sognene:
Halk-Grarup Kirkeblad og Sognenyt.

7. Fra budgetsamrådsmødet:
Rationalisering af kirkegårdsdriften og
udarbejdelse af en plan, der reducerer antallet
af arbejdstimer på kirkegården og overfører
økonomi fra kirkegården til forkyndelsen.

6. Der er stor interesse for hjemmesiden. Der er
400 – 800 brugere pr måned på hjemmesiderne.
Der er 70 tilmeldte til nyhedsbrevet.
Halk-Grarup har kirkebladet og Vilstrup har
sognenyt.
Der kan ske ændringer i tidspunkter for
gudstjenester. Det forsøges at undgå ændringer,
men det kan være svært at da produktionstiden for
kirkebladet er lang. For Grarup udsendes der med
jævne mellemrum en service-sms. Det har god
effekt.
7. Der bliver løbende lavet om, men pt. kan der
ikke spares ansatte. Der er blevet effektiviseret ved
at have et graversamarbejde. Effekten af
graversamarbejdet kan ikke ses straks, men
erfaringen fra samarbejdet med Øsby viser, at der
er en nedgang i antallet af timer efter nogle år. Vi
mangler at det bliver lettere at registrere forbruget
af timer på de enkelte kirkegårde. Der laves forsøg
med dette, men det er vi ikke en del af.

8. Fra budgetsamrådsmødet:
Overvejelser om fælles regnskabskontor i
provstiet. Et eller flere – og tidshorisont.

8. Vi er positive overfor et fælles regnskabskontor
i fremtiden. Det vil være en fordel med mindst to
medarbejdere, for at vi ikke er for sårbare med
hensyn til afholdelse af ferie og sygdom.

9. Pastoratsamarbejdet Halk-Grarup-Vilstrup
nu og i fremtiden. Herunder drøftelser

9.
- Fælles udflugt planlægges til at være sidste
weekend i september hvert år. Første udflugt er d.
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angående fælles udflugt i 2019, det kommende
menighedsrådsvalg og visionsarbejdet.

10. Evt.
Brød: Halk-Grarup

29. september 2019. Udflugten starter med en
gudstjeneste kl. 9.00. Anders Gammelgaard og
Pernille Reschat planlægger udflugten.
- Det kommende menighedsrådsvalg kan give
udfordringer i forhold til at få nye medlemmer i
Halk-Grarup. Der er flere medlemmer der stopper
ved næste valg. På sigt kunne det være en
mulighed at sammenlægge menighedsrådene i
Vilstrup, Halk-Garup, til et fælles menighedsråd.
Der blev drøftet, hvordan der findes nye
medlemmer til menighedsrådene.
Der drøftes et eventuelt fælles menighedsråd i
begge menighedsråd. Derudover drøftes det med
menighederne. Punktet tages op igen til det næste
fælles menighedsrådmøde.
I menighedsrådene skal det drøftes hvilke fordele
og ulemper der kan være ved et fælles
menighedsråd.
- Det fælles visionsarbejde udskydes et år.
- Det næste fælles møde er torsdag d. 21. marts kl.
18.00 i Halk Præstegårdslade. Pernille Reschat,
Anders Gammelgard, Thyra Bohsen og Lars Peter
Melchiosen laver en dagsorden til mødet.
10. Der er intet under eventuelt.

