Tilst menighedsråd
Havkærvej 9

8381 Tilst

Tlf: 86 24 1881
Mail: tilst.sogn@km.dk
www.tilstkirke.dk

21. juni 2016

Menighedsrådsmøde
Mandag den 20. juni 2016 kl.18.00 (spisning kl. 17.30 ) i sognegården.
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birthe Giedekier, Grethe Seierup, Kirsten Ebbesen, Kirsten
Larsen, Inge Kaalund, Herdis Fuglbjerg, Karin Gottlieb, Lars Lingrav Sörensen, Rita Skov Possienke, Cecilie
Siljehold (præstepraktikant)
Afbud: Laila Wöelk, Inge Christensen.
Dagsorden.
Pkt.1
Protokol
Protokollen blev godkendt og underskrevet

Underskrives

Pkt.2
Økonomi
År til dato
År til dato blev gennemgået og kommenteret. Det ser generelt godt ud for 1 halvår
Konto 3730:Udgifter til foredragsholdere skal konteres på konto 3705 foredragsholdere
Budget 2017 er tidligere udsendt
Provstiet har 27. maj meldt tilbage vedr. budget 2017.
Driftsrammen er godkendt med menighedsrådets ønsker
Herudover er der er på anlægssiden bevilget 880.000 til det nye dåbshus og 45. 000 til forundersøgelser, renovering af
vandledninger.
Budgetsamråd tilbagemelding
Der er fremsendt en rapport fra dåbsudvalget i de 4 Aarhusprovstier. Det anbefales at der bl.a. orienteres mere omkring dåben
på Kirkernes hjemmesider.
Der afholdes en konference for alle provstiets nyvalgte menighedsråd den 3-5. februar.
Der er fra provstiet et forslag om at afsætte en fælles udviklingspulje på 1.000.000. Formålet med Puljen er at menighedsråd
kan slå sig sammen på tværs af sognegrænserne og i en periode på op til 3 år få mulighed for at op starte nye projekter, som
ikke kan dækkes over kirkekassernes almindelige driftsbudgetter. Forslaget skal godkendes på et ekstraordinært budgetsamråd
sidst i august måned.
Pkt.3
Personale
v/kontaktpersonen
Ferieplanen er lavet for det faste personale
Der skal aftales tid til måltagning af ny præstekjole til Rita.
Det halvårlige personalemøde holdes efter sommerferien.
Pkt.4

Aktiviteter

ferieplan

Status

Blå boks cafekoncerten blev afviklet med ca. 25 deltager.
Ragnerock var en succes og Tilst kirke deltog som en vigtig samarbejdspartner. Lars var konferencier på dagen
Der var morgensang ved ungdomskoret
Band fra Blå Boks spillede om eftermiddagen
Herud over havde Tilst kirke sit lille hvide hus med det røde tag hvor Toni fra Manchester stillede sig til rådighed for samtaler.
ca. 1000 mennesker besøgte Ragnerock. Næste år deltager også Tilst skole i arrangementet
Frivilligeudflugten den 9. juni gik til den genfundne bro ved Brædstrup, herefter en køretur med veterantoget fra Bryrup.
Frokosten blev indtaget på Jelling Kro
Den 21. juni er der er møde med brugerrådet ved Havkær omkring sogneudflugten den 30. august.
Herud over er der planlagt en række arrangementer for efteråret,
23. juni koncert med Gradus i sognegården
21. august Pilgrimsvandring for mænd

18. september Høstgudstjeneste med spillemænd
19. september foredrag med Mads Nygaard (i samarbejde med Tilst Bibliotek og Kulturby 2017)
9. oktober Blue Train koncert
25. oktober Wivex koncert
13. november James Sampson koncert
4. december Julekoncert med korinord
Se også medsendte program
Pkt.5
Præstenyt
Kirke Care?
Lars orienterede om projektet Kirke Care i Aarhus og om opstartsgruppens første nattetur. Turen gennem byen startede
omkring midnat og sluttede hen på morgenstunden. Gruppen oplevede at de unge mennesker er gode til at hjælpe hinanden og
gruppen havde god kontakt med folk i nattelivet. Gruppen, der kirkens repræsentanter har ikke til opgave at forkynde, men at
hjælpe folk der har brug for hjælp. Kirke Care etableres som en selvstændig forening i Aarhus den 16.september
Den nye skoleleder på Tilst skole er meget positiv over for et samarbejde med Tilst kirke
Lars arbejder sammen med Skjoldhøj, Hasle, Åbyhøj og Møllevang kirkerom en Luthermusical i Langkær gymnasiums teatersal
Der indkøbt et Peter Brandes litografi til den nye udbygning i sognegården Det hænges op på en midlertidig plads
Projektet med dåbslysestagen står på standby. Der forsøges med en forespørgsel ti keramikeren til Annette Nordentoft
Dåbsbørn skal i fremtiden have en Myldrebiblen i dåbsgave, da del lille bibel som vi har brugt hidtil er udgået.
Minikonfirmanderne deltog i dåbsgudstjenesten den 10. juni. Det var en succes og må gerne gentages
Pkt.6

Anlægsarbejder 2016

Status

Udbygning af sognegård
Nyt dåbshus / projektgruppe

Byggeriet er gået i gang og der bliver ophængt sognegården skal indvies
Projektgruppen omkring det nye har afholdt deres første møde. Næste møde i projektgruppen er den 5. juli.
Pkt.7

Menighedsrådsvalg

Status

med hensyn til tidsfrister henvises til

Materiale og køreplan for valget blev udleveret.
Lars og Grethe har deltaget i landsforeningens workshop: ”Sådan får I flere kandidater til menighedsrådsvalget”
Orientering om valget på hjemmeside Facebook begyndes nu

Pkt.8
Eventuelt
Der har været lynnedslag i kirken. Det er gået ud over lyset i den midterste lysekrone og programmet for opvarmning af kirken
Præstegårdsudvalget behandler en forespørgsel fra en af naboerne til Langeløkke 14 vedr. udskiftning af hæk.
Distriktsforeningen indbyder til Sommerarrangement den 15. august (udskrift er udleveret på mødet)

Pkt.9

Næste møde

13. september Orienteringsmøde og eventuelt opstillingsmøde
Fællesmødet den 19.sep flyttes 21. sep.
Mandag den 24. oktober menighedsmøde
Mandag. 21.nov menighedsrådsmøde
Fredag den 9.december julemøde

