
Årsmøde i Tulstrup præstegård den 8. november 2015 kl. 11.30 efter gudstjeneste i kirken. 

Traditionen tro begyndte årsmødet med en hyggelig frokost, smukt anrettet af menighedsrådsmedlem 

Annemarie Svendsen. 15 deltagere bidrog med deres aktive tilstedeværelse.  

Formand Jens Peter Møller berettede om årets gang ved at tage udgangspunkt i visioner og målsætninger 

for 2015: 

Minikonfirmander har gået til undervisning hos Jytte Lundgaard. Det har været en stor succes og Jytte fik 

meget ros for sin indsats. Hun fortsætter med at have minikonfirmander foråret 2016 og et år mere. 

Derefter har hun meddelt, at vi må se efter nye kræfter til opgaven. 

Teologisk Aftenhøjskole er begyndt på vinterens sæson. Årets tema er Grækenland. 

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp blev gennemført takket være ny indsamlingsleder Mogens 

Christensen, Tørring. 

Altertavlen lyser op ved hjælp af de to skiftende kunstværker kirken har erhvervet. Nye værker er 

velkomne, hvis der er interesserede kunstnere.  

Kirkekoncerter: vi holder den årlige julekoncert med Knudsøkoret. Til Høstgudstjeneste deltog gruppen Fars 

Grise til gudstjenesten og underholdt efterfølgende.  

Himmelbjergsgudstjeneste sidst i august blev arrangeret af præsterne i tidligere Ry kommune med god 

musik ved Shades of Blue og stor tilslutning. 

Sognemøder holdes torsdag eftermiddage. Erik Bredmose står for at skaffe oplægsholdere og får god hjælp 

til det praktiske fra frivillige. Forslag til oplægsholdere er altid velkomne. 

Sognebladet udgives med spændende artikler. I september i år måtte vi udelade en udgave pga Per 

Andersens dødsfald og Birthe Andersens sygdom. Kommende blad udkommer ultimo november. De 

trofaste uddelere skylder vi en stor tak.  

Adventsmøde bliver i år holdt i Tulstrup præstegård. Carsten Marvig er fortæller. 

Kirkegrunden. Der er blevet plantet hæk mod vest på kirkegrundens areal, så kirken står for pasningen af 

hele hækken. De store sten på p-pladsen lægges snarest ud på udvalgte steder på grunden. Forårsløg fra fru 

Krawczyks tidligere have er lagt i cirkel omkring grantræet på kirkegrunden. 

Hjemmesiden www.tulstrupkirke.dk bliver til stadighed fornyet. Kirsten Lund er ansvarlig for siden. Hun har 

tilføjet sit navn under kontakter, så brugere kan se, hvem der er ansvarlig for siden. 

Kristendom for voksen vil blive arrangeret igen. 

Lampe på våbenhus er blevet sat op. 

To gamle munkestole menighedsrådet har købt af fru Krawczyks dødsbo bliver istandsat og sættes ved 

alteret i kirken. 

Lydanlæg i kirken arbejder menighedsrådet på at forbedre. I marts 2016 arrangeres en gudstjeneste for 

hørehæmmede med hørepræst. Efterfølgende er der komsammen i præstegården for drøftelse af 

muligheder for tiltag ift. hørehæmmede. 

Ny biskop Henrik Wigh Poulsen er valgt. 

http://www.tulstrupkirke.dk/


Kirkestafet med besøg hos en række kirker i provstiet begyndte sommer 2015. Stor tilslutning med 100 

deltagere i gennemsnit. Datoer for kirkestafet 2016 kommer til at ligge på hjemmesiden. Tulstrup kirke er 

på listen i 2017. 

Drøftelse af pastoratssammensætning i tidligere Ry kommune har provstiet inviteret menighedsråd og 

præster til. Drøftelserne fortsætter i 2016. 

 

Visioner og målsætninger for 2016 

Kirkegrund lader vi fremstå som nu; enkel, smuk og nem at vedligeholde. 

Samarbejde mellem sognene i pastoratet samt sognene i tidligere Ry-kommune vil vi fortsat arbejde med. 

Valg til menighedsråd sker efterår 2016. 

 

Fra den efterfølgende drøftelse: 

Formanden fik positiv respons på beretningens indhold og form.  

Lydforholdene i kirken: Hørepræst har foreslået, at vi kunne overveje at sætte 2 yderligere højtalere op 

cirka midt i kirkerummet, hvis der er problemer med at høre.  

Teleslynge er blevet skruet op. 

Der blev aftalt, at menighedsrådet sørger for, at lydforholdene i kirken fortsat bliver afprøvet. Der skal lyde 

en opfordring til alle om i løbet af vinteren 2015-16 at give tilbagemelding, hvis de har problemer med at 

høre i kirken. I marts 2016, hvor der arrangeres en gudstjeneste med hørepræst og efterfølgende møde i 

præstegården, vil vi vurdere, hvilke tiltag der evt. er nødvendige at sætte i værk. 

Formand Jens Peter Møller tilføjede afsluttende, at han og næstformand Kirsten Lund havde besøgt 

flygtningene på Søkilde i uge 42 for at byde dem velkommen til sognet og kirken. 

Kirsten Lund referent 


