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Menighedsrådsmøde
Mandag den 22. maj 2017 kl.18.00 i sognegården.
Til Stede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgård, Birte Giedekier, Herdis Fuglbjerg, Kirsten Larsen, Hanne Pedersen,
Kristian Værge, Laila Wöhlk,,Lars Lindgrav Sörensen. Rita Skov Possienke, Karin Rank Gottlieb (Ref.)
Fraværende m afbud: Grete Seierup. Christian Tuemand
Gæst: Kurt Andersen
Dagsorden.
Debat:

Dåben hvad er det for en størrelse og hvad kommer bagefter

Dåbsdebat med oplæg af tidl. valgmenighedspræst Kurt Andersen
Pkt.1.
Protokol
Underskriv
Protokollen fra sidste møde blev godkendt og underskrevet
Pkt.2.
Økonomi
Kvartalsrapport
Budget 2018 godkendt af provstiet incl penge til sakristiet m pigstensbelægning som ved kirken.
Kvartalsrapport fremlagt og godkendt Ingen bemærkninger
Pkt.3.
Udvalg
Tilbud på skillevæg i kopirum. 50.000,Aftale om ansættelse og aflønning af Karl Saugstrup.
Brev fra Aarhus kommune om sårbare vandområder i forbindelse med præstegårdsjorden. Forpagteren og Arne
Anthonsen tager til møde med kommunen.
Pkt.4.
Præstenyt
Karin orienterede om sangprojekt med 3. klasserne. Marianne og Jakob og til dels Karin har igennem 4 uger sunget
med 3. årgang på Tilst skole. Det mundede ud i to koncerter 22. maj; om formiddagen for 0.- 2. Klasse og om
eftermiddagen for forældre. Målet var at få interesserede til et spire-kor, og en del børn og deres forældre viste
interesse for det. Vi starter med det samme, og håber, at de kan være med til Blå Boks koncerten 13. juni.
Ravnerok løb af stabelen 20. Maj. Her blev Tilst-sangen præsenteret, som en del af det kommunale projekt - "Lyden
af...", der skal præsentere de forskellige lokalområder i musik og sang.
Konfirmandundervisningen var ikke godt placeret i år, fordi den lå på onsdage, så vi kun kunne have dem hver anden
uge. Løfte fra skolen om flytning.
Lars: Møde med Yago Bundgaard fra Langkær Gymnasium om de udfordringer de har. Der er givet afslag på
bederum både til muslimer og kristne. 85% af eleverne er af anden etnisk oprindelse. Måske grobund for samarbejde.
Vi taler med videre med gymnasiet og hører om deres præmisser.
Rita: opfordret til at lave en prædikengruppe. 3 gange i efteråret og 3 gange i foråret.
Lars ferie uge 27, 28, 29. Karin ferie fra 26. - 31.
Pkt.5.
Eventuelt
Hanne fremviste dåbsklude, og de første er taget i brug. Flere sidder og strikker hjemme og der er
stor opbakning til at lave dem.

Pkt.6.
14 juni

Næste møder

