Referat af Tulstrup kirkes Årsmøde den 24. november 2013
Mødet fandt sted i præstegården umiddelbart efter gudstjenesten, som begyndte kl. 10.00.
Formand Jens Peter Møller bød velkommen til i alt 18 deltagere, hvoraf 4 var repræsentanter fra
menighedsrådet.
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1. Årsberetning
Formanden aflagde beretning for kirkeår 2013:
I 2012 var der valg til menighedsråd ved landets folkekirker. Her i sognet var der fredsvalg med
efterfølgende konstituerende møde i november 2012.
I første omgang var der ingen udskiftning i rådet, der var kun indtrådt nye suppleanter. Men allerede i
marts måned tog vi afsked med Inger Brønholt, som flyttede til Silkeborg. I stedet indtrådte Annemarie
Svendsen. Og dermed var vi ude i en ny konstituering. Så rådet ser nu ud som følger:
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I december 2012 fik vi lavet et energitjek af kirke og præstegård.
Præstegården bestod uden bemærkninger, men den har jo også lige fået udskiftet varmeanlæg til
jordvarme og er for få år siden blevet efterisoleret.
Kirkens varmeanlæg fungerede godt. Men vi arbejder på at sænke rumtemperaturen ned til 0 grader, når
der ikke foregår noget i kirken. Det kræver lidt ekstra varme ved orgelet, og en god udluftning i kirken så
luftfugtigheden sænkes. Så det skal der arbejdes med det kommende år.
I januar opslog vi stillingen som kirkesanger, da vores hidtidige kirkesanger havde fået andet job nærmere
sin bopæl i Århus. Ansat blev Anders Bloch. Han gav i øvrigt sin første solooptræden for os til
pastoratsfrokosten i Alling Beboerhus palme søndag, som var en festligholdelse af Erik Bredmoses 60 års
fødselsdag.
Først i januar ansættes Michael Schelde som ulønnet hjælpepræst i pastoratet med virkning fra 1. februar.
De tre menighedsråd fra Dover, Alling og Tulstrup var i den forbindelse inviteret til hans ordination i Århus
Domkirke 3. maj 2013.

Sidst på vinteren sagde vi farvel til vores kirkesekretær Birthe Andersen, som efter mange års tro tjeneste
har valgt at stoppe sit arbejdsliv og gå på pension. En stor tak til hende. Heldigt er det, at hun fortsat har
lovet at yde hjælp til sogne- og kirkebladsarbejdet.
Mette Lai fra Alling ansættes 1. marts som præstesekretær for kirkerne i den gamle Ry kommune i stedet
for Birthe.
I foråret besluttedes at erhverve de alterbilleder, som er malet af Tove Lundby Møller, så kirken nu har to
sæt malerier til altertavlen at skifte med.
I oktober måned blev som tidligere år kirke- og sognebladsomdelerne inviteret til frokost og hyggeligt
samvær i konfirmandstuen. En stor tak til dem for deres arbejde med at omdele bladet til alle sognets
beboere.
I mange år har Lise og Knudaage Knudsen forestået planlægningen af sognemøder i pastoratet sammen
med Erik Bredmose. Med udgangen af sidste sæson valgte de at stoppe dette hverv. Fra menighedsrådet
skal lyde en stor tak for det arbejde, de har haft med møderne.
Sognemøderne kan forhåbentlig fortsætte med hjælp fra andre frivillige hjælpere fra pastoratet. Lige nu er
sognepræst Erik Bredmose ansvarlig for tilrettelæggelse. Så de der gerne vil gøre en indsats kan henvende
sig til ham.
Gennem det seneste år har menighedsrådet arbejdet på, om vi kunne tilrettelægge nogle møder om
kristendom for at skabe mulighed for at drøfte hvad kristendom er for den enkelte. Det er resulteret i en
temaaften ”Kristendom og mig” den 21. januar 2014 kl. 19.30-21.30.
I skrivende stund arbejder rådet, som det har gjort det sommeren over, for at kunne erhverve ejendommen
Tulstrupvej 73, Eva Krawzcyk’s hus efter hendes død i foråret. Meningen er at nedrive bygningerne og
fjerne beplantningen, så kirken kan ses fra Tulstrupvej og således, at man fra kirken får udsigt over Knudsø.
2. Særligt vedrørende kirkegård og bygninger
Jens Peter Møller gjorde rede for menighedsrådets planer om at sænke temperaturen i kirkerummet, som
kan give stor besparelse på udgift til opvarmning ifølge energikonsulent. Det kræver dog at fugt i rummet
kan styres.
Der blev nævnt, at der kan forekomme træk i kirken.
Kirkegården er blevet gennemgået af kirkegårdskonsulent, som opfordrede til at de nyanlagte
urnegravsteder beklædes med græs i stedet for granit. Det er blevet ændret.
3. Økonomiske forhold
Jens Peter Møller orienterede om, at kirken har en sund økonomi og at menighedsrådet i samarbejde med
Skanderborg provstiudvalg arbejder på at kunne overtage Tulstrupvej 73. Købet forudsætter bevilling af lån
fra provstiudvalg henholdsvis stift.
4. Præstegård
Ingen særlige bemærkninger
5. Hjemmeside og sogneblad
Kirsten Lund fortalte om arbejdet med sogneblad, kirkeblad og hjemmeside og opfordrede deltagerne til at
komme med ideer og forslag til bl.a. historier og nyt til de nævnte medier.
6. Altertavle udsmykning

Erik Bredmose fortalte om arbejdet med lokale kunstneres bidrag til altertavlen. Muligvis er flere kunstnere
interesserede i at deltage i projektet. For at lette kunstnernes arbejde blev der aftalt, at Kirsten Lund
lægger målene for felterne i altertavlen på hjemmesiden.
7. Visioner for det kommende år
Jens Peter Møller orienterede om menighedsrådets målsætninger og visioner for arbejdet i 2014.
Vi vil:
 Fortsat arbejde for oprettelse af minikonfirmandhold, og støtte andre tiltag til samarbejde med skolen
 Fortsat yde støtte til ”Den teologiske aftenhøjskole”, som planlægges af sognepræst Erik Bredmose
 Deltage i Folkekirkens landsindsamling 2014
 Fortsat arbejde med ”forskønnelse” af altertavlen. Samarbejdet med lokale kunstnere fortsættes.
Maleriet i midterpartiet er meget medtaget/ramponeret og står ikke til at reparere. Og da vi ikke må
nedtage/forflytte altertavlen fra kirken, vil vi forsøge at forny dele af altertavlen. I første omgang og
som ide inspiration med lokale kunstnere.
 Planlægge og afholde fællesarrangementer á la salmesangsaftener for alle sognene i ”Gamle Ry
kommune”
 Afholde kirkekoncerter
 Deltage i afholdelse af friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget.
 Fortsat støtte op om, at der afholdes sognemøder (eftermiddag)
 I samarbejde med sognepræsten og de øvrige kirker i ”Ry kommune”: at arrangere gudstjenester
specielt tilrettelagt til f.eks. børn og børnefamilier
 Fortsat udgive Sognebladet og Kirkebladet i samarbejde med Dover og Alling menighedsråd
 Afholde adventsfest for pastoratets ældre beboere i samarbejde med Dover og Alling sogne
 Erhvervelse af ejendommen Tulstrupvej 73. Meningen er at nedrive ejendommen og blotlægge
grunden, så kirken kan ses fra Tulstrupvej. Er køb ej muligt, så at indgå i samarbejde med den nye ejer
om forskønnelse af omgivelserne, så der bliver bedst muligt udsyn til kirken fra Tulstrupvej
 Fortsat udvikling af Tulstrup Kirkes hjemmeside ”tulstrupkirke.dk”
 Planlægge og afholde en møderække med overskriften ”kristendom for dummies” målrettet sognets
beboere, som gerne vil vide mere om basale, grundlæggende ting i kristendommen, som f.eks. dåb,
nadver.
8. Eventuelt
Der blev efterlyst mere lys i kirken, da det kan knibe med at se tilstrækkeligt til korsang.
Der blev spurgt til menighedsrådets holdning til og evt. høringssvar til det landsdækkende udvalgsarbejde
om styring af kirken. Menighedsrådene i Tulstrup, Dover og Alling har sendt et fælles høringssvar som
Kirsten Lund lægger på www.tulstrupkirke.dk (fanebladet ”menighedsråd” under beslutningsprotokoller).
Årsmødet sluttede med frokost.
Kirsten Lund referent

