Referat fra møde i Tilst Menighedsråd den 20. august 2014 kl. 18.00
I Tilst-Kasted sognegård, Havkærvej 9, Tilst
-----------------------------------------------------------------------------------------------Tilstede: Jørgen Tang Lystbæk, Birte Giedekier, Kirsten Larsen, Susanne Dalsgaard, Laila Wøhlk,
Kirsten Ebbesen, Herdis Fuglbjerg, Inge Christensen, Karin Rank Gottlieb, Kjeld Slot Nielsen og
Grethe Seierup (ref.)
Fraværende med afbud: Christian Tuemand og Connie Jeppesen.
Som gæster under pkt. 1 på dagsordenen deltog: Sognepræst Kirsten Stejner og
menighedsrådsformand Sigfred Lauridsen – begge fra provstiets diakoniudvalg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pkt. 1) Debat om diakoni: Repræsentanterne for provstiets diakoniudvalg redegjorde for
baggrunden for dette punkt, der er en opfølgning på en undersøgelse iværksat af provstiet, hvor
alle sogne i Aarhus Vestre Provsti har svaret på spørgsmål om, hvilke diakonale tiltag der er i de
enkelte sogne. Det blev understreget, at der naturligt nok er forskel på sognene, fordi nogle af
provstiets sogne er landsogne, nogle er bysogne og andre er forstadssogne som f. eks. Tilst og
Brabrand. Efter gruppearbejde blev følgende foreslået af de tre nedsatte grupper som vigtige
pejlemærker for det fortsatte diakonale arbejde i sognet:
Menighedsrådet skal i samarbejde med præsterne være opmærksom på, hvem der trænger til
hjælp, hvad enten det drejer sig om samtale eller nærvær – naturligvis under tavshedspligt.
Der bør oprettes samtalegrupper for skilsmissebørn. (Undertitel) ” Du er ikke alene”.
Facebook kan bruges til ugens debat, hvor der tages forskellige emner op, så der skabes kontakt.
Det nye tiltag ”Hjælp til ulvetimen” er et tilbud til børnefamilier med spisning includeret fra
16.30 til 17.45. Der er også indlagt en fortælling og sang.
Ungdomskor og åben sognegård skal styrkes. Koret går en svær tid i møde efter skolereformen,
så der skal nytænkes.
Babysalmesang kan følges op med sang for børn efter babystadiet - 2-5 årige.
Det blev understreget, at man ikke kun skal satse på nye tiltag, men få sammenhæng i tingene
og få gamle ideer til at virke.
Gæsterne forlod mødet.

Pkt. 2: Protokol: Mødereferat fra sidste møde blev underskrevet.
Pkt. 3: Status 2014 – år til dato og kvartalsregnskab: Godkendt.
Pkt. 4: Status fra udvalg: Sognegårdsudvalg: Reoler i depotrum, utæt gavlvæg, nye
lyddøre og opskæring af gulv ved foldevæg samt reparation efter indbrud afventer stadig
håndværkere m.v. Der skal følges op på anmeldelse til forsikringsselskab og politi angående de
stjålne ting.

Kirke- og kirkegårdsudvalg: Der er igen indkøbt rensemidler til knæfald. Renses snarest af
kirketjener. Ny bedeskammel er ved møbelpolstrer til polstring med læder. Den skal ikke males.
Der foretages pålægning af kørefast stigrus om cirka en måned på kirkegården, så langt
budgettet rækker. Urnegrave blandes med kistegravpladser. Flytning af gamle gravsten afventer
kapelrenovering. Forebyggende istandsættelse af tagsten på kirken (overstrygning) afventer
igangsættelse af arbejdet fra entreprenør senest i september. Angående forsatsvinduer i kirken
indhentes der tilbud ved Alu-design, hvorefter der søges om tilladelse. Der er indhentet
uforbindende tilbud på ny lyssætning i våbenhus og i koret/alteret med led-pærer incl..
Udvalget sørger for en indstilling til næste møde. I våbenhuset ønskes det opsatte træhus til
højre for døren ind til kirkerummet fjernet, idet det skjuler unikke skakbrætsten.

Aktivitetsudvalget: Programmet for onsdagssamvær for efteråret er i orden og folder trykt.
Frit Oplysningsforbund har sendt bekræftelse og deltagerlister til udfyldning ved
arrangementerne. Der skal snarest aftales møde angående planlægning af forårets program for
onsdagssamvær. Kjeld Slot Nielsen foreslog, at der kun holdes to møder om året – efterår
evaluering og program og forår det samme. Præster og personale sørger for aftaler m.v. Kasted
skal være med i planlægning. Angående kirkebladet kun møde en gang om året, hvor linjen for
de fire numre planlægges, så der er en rød tråd i arbejdet.

Præsteboligudvalget: Tilst Østervænge er udlejet til fire unge studerende. Klager fra andre
beboere på vejen er ordnet. Der er ny lejer på vej i Toralds Hus. Forpagtningskontrakt
vedrørende præstegårdsjorden er godkendt af provstiudvalget.

APV-udvalget: Der er indkøbt 20 m gummiledning til rygstøvsuger til brug i kirken samt
rensemidler til knæfald. Sognegårdsudvalget ser på løsning af problem med lugt fra kloak samt
manglende gelænder ved ny trappe i kælderen. Manglende tryk på vand i tårnrummet skal
undersøges.

Andre udvalg: Heldagsskolen: Der er planlagt udflugter i samarbejde med skolen til Jelling,
Aros og Moesgaard for elever og lærere. Heldagsskolen giver problemer for ungdomskoret.

Gudstjenesteudvalget: Er i tænkeboks.

Større arbejder: Renovering af kapel er ikke i gang endnu.
Pkt. 5: Personale: Karin Rank Gottlieb har endnu ikke afholdt ferie. Kirketjener har ferie i uge
37, ellers er al ferie afviklet efter planen. Der skal holdes to årlige medarbejdermøder samt mussamtaler.

Pkt. 6: Eventuelt: Regler for mormormad er udarbejdet. Sidste frist for tilmelding til
kirkevandring i Framlev i dag. Arne Antonsen har indkaldt til møde 9. sept. kl. 16. Karin og
Grethe deltager.

Næste møde i menighedsrådet er fællesmøde med Kasted mandag, den 15.
september kl. 18 med fællesspisning kl. 17.30.
Mødet sluttede kl. 20.30. Referent: Grethe Seierup

