
TULSTRUP MENIGHEDSRÅD 

Dato: 2019.09.26 Blad nr.       

Menighedsrådsmøde Formandens initialer: 

      Kl. 19.00  
i Tulstrup Præstegård  

 

Dagsorden Beslutning 

Pkt. 69 
Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

Pkt. 70 

Indkommet 
Blad: ”Guide til sognets kommunikation”, 
Liturgikommissionens oplæg om Gudstjenesten, dåben, 
nadveren, Folkekirkens Liturgi og Hvem Bestemmer. 
Vi læser materialet til næste menighedsrådsmøde. 
 
Anmodning om udtræden af menighedsrådet fra Kirsten 
Lund grundet personlige årsager. 

• Der skal udnævnes stedfortræder for Kirsten. Mads 
træder ind som fast medlem. 

• Webmaster. Vi beslutter på næste møde, hvem der 
skal overtage hvervet. Benjamin spørger Mette Lai, 
om hun har timer til det. 

• Sekretær. Elisabeth overtager posten som sekretær 
for rådet 

• Sogneblad. Mads og Elisabeth fortsætter.  

• Kristeligt Dagblad. Mogens Christensen får bladet ind 
til videre.  

Pkt. 71 
Meddelelser 

Endelig budgetsamråd. Kirkeværge og formand deltog. Til 
Der blev bl.a. orienteret om ”Grøn Kirke”.  
Else Marie tilbød at skrive et oplæg til et 
menighedsrådsmøde.  
Jens-Peter orienterede om budgettet. Vi har fået bevilget en 
ny traktor og hynder til kirkebænke. Anders vil orientere 
nærmere om planer for indvendig renovering af kirkerummet. 
Det kan derfor måske give mening at afvente dette og 
anmode provstiet om i stedet at anvende pengene i den 
forbindelse. 
Der var orientering og drøftelse om nyt provstikontor mv.   
Foredrag fælles for de tre menighedsråd:  
Benjamin orienterede om, at han har aftalt en 
annonceringsplan med Mette Lai. Det glippede med 
annoncering af foredraget g.d. Dover har tilbudt at huse det 
næste foredrag den 23. oktober og sognemødet den 24. 
oktober til Dover Kirkehus. Det er vi enige i at sige jatak til. 
Benjamin orienterer Dover herom og tager sig af 
annoncering.  
Der var babysalmesang i onsdags i Dover Kirkehus. Det 
forløb virkelig godt. Der deltog 7 babies med forældre, og det 
er bebudet, at der næste gang kommer flere. Der er tekniske 
problemer med digital tilmelding af konfirmanderne.  
Der har været lørdagsdåb af et barn, og det forløb fint.  
Omdelerfrokost. Mogens orienterede. Det finder sted den 10. 



TULSTRUP MENIGHEDSRÅD 

Dato: 2019.09.26 Blad nr.       

Menighedsrådsmøde Formandens initialer: 

      Kl. 19.00  
i Tulstrup Præstegård  

 

Dagsorden Beslutning 

oktober. 
Foredrag  Det første foredrag om fornyelse og tradition i 
Gudstjenesten i går var interessant. Elisabeth har sendt et 
minireferat til menighedsrådets medlemmer.  

Pkt. 72 
Nyt fra præstegårdsudvalg 

Else Marie orienterede. Provstiet har accepteret udskiftning 
af taget. Eltavlen er bevilget. Der er kommet afslag på 
gulvvarme. Der er muligvis tidspres. Håndværkerne har dog 
lovet at blive færdige.  

Pkt. 73 
Nyt fra kirkeværge 

Anders har undersøgt priser mv. på traktorer med tilbehør. 
Anders taler med Barry.  
Ny computer: Barry har fået tilsagn om at købe en ny. 
Anders følger op på det med Barry. 
Opfølgning på kirkesynet: Anders har haft kontakt med 
Nationalmuseet angående klokketårnet. Ministeriet har 
henvist os til selv at sætte reparationen i gang. Ministeriet 
har vedrørende renovering af kirkerummet henvist til 
biskoppen/provsten. Anders har talt med provsten, som har 
henvist til konsulenttjenesten og rådgivet om at søge 
bevilling hos provstiet.  

Pkt. 74 
Nyt fra kontaktperson 

Else Marie orienterede om, at det ikke er lykkedes at finde en 
rengøringsperson til konfirmandstue, køkken og gang samt 
præstekontor. Vi aftalte at bestille et rengøringsfirma, indtil vi 
finder en fast rengøringshjælp.  Der skal også gøres 
hovedrent efter renoveringen af hele huset. Vi annoncerer i 
det kommende kirke- og sogneblad.    

Pkt. 75 
Nyt fra kassereren  

Elisabeth orienterede om en faktura, som fejlagtigt var sendt 
til os, men ikke vedrørte os. Den blev afvist, og afsender 
erkendte, at det var en fejl. Vi skal være opmærksomme på 
at tjekke de fakturaer, vi modtager.  

Pkt. 76 
Sogneblad 

Enighed om, at layout er ok, men Mads og Elisabeth tager 
initiativ til, at redaktionsgruppen drøfter den fremtidige 
arbejdsdeling, opsætning mv.  

Taler med BarryPkt. 77 
Løvfaldsgudstjeneste 

Mads, Else Marie og Elisabeth kan desværre ikke deltage. 
 
Planlægning 

• Indkøb. Anders køber brød, smør, kaffe/the og 
småkager. 

• Menu. Deltagerne medbringer selv en frokostret, jf. 
annonce i kirke-og sognebladet. 

• Årets gang. Benjamin orienterer om det kirkelige, 
konfirmander og minikonfirmander. Jens Peter og 
Anders orienterer om menighedsrådets arbejde og 
renovering af præstegården. 

• Vi kan ikke regne med at kunne være i præstegården 
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pga. renoveringen. Anders kontakter Klaus (pedel) 
om at låne lokaler i skolen.  

• Tilbud om rundvisning i præstegården. 

• Benjamin aftaler med Tyt.  
 
 

Pkt. 78 
Adventsmøde 
 

Benjamin har haft kontakt med Peder Pedersen, jf. referat af 
menighedsrådsmødet den 29. november. Peder Pedersen 
gav tilsagn om at komme og fortælle om den gamle 
præstegård mv. Benjamin overvejer at spørge Grethe 
Jensen, om hun vil vise og fortælle om sin samling af 
postkort. Vi rundviser i den nyrenoverede præstebolig.  
 
Praktiske tiltag 

• Hvem kan deltage. Anders og Elisabeth tager sig af 
det praktiske, jf. sidste møde. Der kommer nok ca. 30 
deltagere, og vi køber kaffe, kringle og lagkage, lys 
og servietter samt knas.  

• Program. Benjamin laver det endelige program, jf. 
ovenfor.  

Pkt. 79 
Visioner for det kommende år 

Vi skal udarbejde visioner for det kommende år. 
Formanden har udarbejdet et forslag. Nye tiltag fremhævet 
med gult. Vi foretog visse tilføjelser, men var i øvrigt enige i 
forslaget. Se bilaget om visioner. 

Pkt. 79 
Eventuelt 

Årets fest den 8. november: 
Elisabeth lægger hus til og sørger for borddækning og pynt. 
Else Marie sender invitationer ud og koordinerer øvrige 
opgaver.  

 
Årets sidste menighedsrådsmøde den 28. november. 
 

Kaffepause 

Pkt. 80 
Debat om fremtiden 
Da punktet kan indeholde 
personoplysninger deltager 
medarbejderrepræsentant og 
vikarierende præst ikke under dette 
punkt.  

• Nyt om ansøgere. Der er kommet 12 ansøgere.  

• Organisering af samtalerne med ansøgere efter 
prøvegudstjenesterne. Vi mødes til ”formøde” onsdag 
den 2. oktober kl. 19.30 hos Mads, Tulstrupvej 57. Til 
vores forberedelse kan vi hver især orientere os i 
bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved 
ansættelse i præste- og provstestillinger mv., bek. nr. 
60 af 20/01/2010.  

• Lokalitet til møderne onsdag den 9. oktober kl. 17 og 
den 21. og 22. oktober med prøveprædikener og 
samtaler. Vi er med på, at møderne og 
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prøveprædikenerne holdes i Dover, Dover/Tulstrup 
set ud fra Karstens skriv. Jens Peter orienterer de 
øvrige menighedsrådsformænd herom.  

• Deltagere i møderne: Else Marie, Jens Peter, Mogens 
C (som stedfortræder for Mads i det indledende 
møde), Elisabeth, Mogens W (som stedfortræder for 
Anders i det indledende møde). Alle deltager i 
indstillingsmøderne 21. og 22. oktober.  

• Elisabeth og Anders fungerer som interviewere for 
Tulstrups vedkommende. 

Tilstede Jens Peter Møller, Benjamin Würtz, Mads Bjerre Nielsen, 
Mogens Christensen, Anders Hedegaard, Else Marie Klærke, 
Elisabeth Mejnertz (ref) 

Afbud Kirsten Lund, Anders Hedegaard kom kl. 20.00, Mogens 
Weigelt, Barry Leonard 

 
 
     , den        
 
 
 
underskrifter 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Bilag til referat: 
 

Tanker om næste års aktiviteter – visioner 2020: 
 
Tulstrup Menighedsråd vil i det kommende år arbejde for følgende under hensyntagen til 
at ny præst er indsat i embedet 1. december 2019: 
 
 

▪ Fortsat arbejde for oprettelse af minikonfirmandhold, og støtte andre tiltag til 
samarbejde med skolen.  

 



▪ I samarbejde med sognepræsten, Alling og Dover menighedsråd: arrangerer 
foredragsaftener med et teologisk indhold 

 
▪ Deltage i Folkekirkens Nødhjælpsindsamling 2020 

 
▪ Fortsat arbejde med ”forskønnelse” af altertavlen. 

 
▪ Initiativ til renovering af kirkens indre. 

 
▪ Afholde kirkekoncerter i samarbejde med de øvrige menighedsråd og 

indarbejde musik i gudstjenester 
 

▪ Deltage i afholdelse af friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget. 
 

▪ Fortsat støtte op om, at der afholdes sognemøder (eftermiddag) i et 
samarbejde mellem frivillige og sognepræsten. 

 
▪ Fortsat at udgive Sognebladet og Kirkebladet i samarbejde med Dover og 

Alling menighedsråd. 
 

▪ Afholde adventsfest i samarbejde med Dover og Alling sogne 
 

▪ Fortsat vedligeholde Tulstrup Kirkes hjemmeside ”tulstrupkirke.dk” og på sigt 
udvikle kirkens Facebook-side. 

 
▪ Udvikle tiltag om kristendom målrettet interesserede – ad hoc om aktuelle 

emner. 
 

▪ Arbejde for et fortsat tæt samarbejde mellem Dover, Alling og Tulstrup sogne. 
 

▪ I fællesskab med Dover og Alling menighedsråd yde støtte præstens 
nye/udviklende tiltag vedrørende Kildebjergområdet. 

 
▪ Påbegynde drøftelser om fornyelser af liturgien 

 
▪ Drøfte muligheden for ”Grøn Kirke”  

 
▪ I samarbejde med præsten lave plan for udvikling af det kirkelige arbejde i 

tilknytning til Gudstjenester 
 
 
 
 


