
Kirkeåret 2013/14 - Årsberetning aflagt ved Tulstrup kirkes årsmøde den 9. november 2014 

I præstegård er der ikke sket de store forandringer i årets løb, kun nødvendig vedligehold. Blandt andet 

kom der nyt tag på bryggers/baggang. Ellers er præstegården i fin stand, velisoleret – energirigtig ejendom. 

På kirkegård er der også kun sket småjusteringer. Der er kommet græs mellem urnegravstederne øst for 

klokkestablen i stedet for knust granit.  Det var kirkegårdsarkitekten stempel for at godkende projektet. 

Årets kirkesyn. Der var kun bemærkninger om et par småting, lidt maling og et par tagsten. Vi har fået ny 

bygningssagkyndig ved kirken. Det er tømremester Ken Sørensen. 

Hen over året er der kommet flere meget positive bemærkninger om kirkens hjemmeside og sogneblad 

med historier fra sognet. Kirsten Lund gør et flot stykke arbejde med både hjemmeside og sogneblad, som 

bliver kikket i og læst. 

I oktober holdt vi den årlige omdelerfrokost. Rådet tager det, som et positivt tegn for vort arbejde, at 

sogneblad bliver omdelt af frivillige, og det viser interesse for kirkens liv.  

Vi har arbejdet med fugtproblemet i kirkerummet. Rødskimmelen på vest muren er ufarlige. Men de 

skimmelsvampe, som satte sig i orgelet, var ikke gode for organist Tyt Kirkebys spil. Vi har installeret en 

affugter, som kan holde fugtprocenten så lav, at der ikke udvikles skadelige svampe og orgelpiberne ikke 

stopper til. 

Igen i år har vi haft udskiftning i rådet. Tyt Kirkeby måtte efter mange års godt arbejde forlade rådet 

grundet ændrede regler ovenfra – man kan ikke både være ansat ved kirken og medlem af 

menighedsrådet. Så en stor tak til Tyt for hendes arbejde i menighedsrådet gennem mange år. I stedet er 

Kirsten Strunge Larsen fra Tørring indtrådt i rådet. Grundet omstrukturering i rådet var der ingen 

landsindsamling i år – det plejer jo at være Tyt. Vi arbejder frem mod, at der igen næste år bliver samlet ind 

-  interesserede til at forestå det praktiske her omkring søges. 

Januar var måneden, hvor vi afholdt vores første samtaleaften om basale, grundlæggende ting i 

kristendommen. Der var ca. 20 deltagere. Det var den første og vi er enige om, at det ikke bliver den sidste. 

Kirkeministeren udsendte forslag til ny ledelsesstruktur for folkekirken i Danmark. Dover, Alling og Tulstrup 

menighedsråd har været fælles om at lave et høringssvar hertil. Vi vil gerne beholde en struktur i 

folkekirken svarende til den, vi har i dag. Vi har ikke brug for en øverste chef for folkekirken – et kirkeligt 

valgt råd, som kan udtale sig på alles vegne og som styrer den selvstændige økonomi i form af bloktilskud 

fra staten. 

Langt det største del af vores arbejde har vi brugt på Kirkegrunden: 

Ved sidste års årsmøde var det store samtaleemne køb af Eva Krawczyk’s grund. Og det er jo lykkedes. Der 

var overtagelse 1. jan 2014. 

I årets løb har vi, som ses, fået huset revet ned, planeret grunden og fået sået græs. Et åben areal foran 

kirken er trådt frem, så der er udsigt til kirken fra vejen og udsigt fra kirken ud over Knudsø. Vi har brugt 

240.000 kr. på grunden til dette projekt.  

Hvad der videre skal ske med grunden er samtaleemne til årsmødet i dag den 9. november 2014.  

Menighedsrådets formand Jens Peter Møller 


