Tilst menighedsråd
Havkærvej 9

8381 Tilst

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

4. november 2016

Menighedsrådsmøde
Mandag den 24.oktober 2016 kl.18.00
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Birthe Giedekier, Grethe Seierup, Kirsten Larsen, Kirsten Ebbesen, Laila Wöelkh, Inge Christensen,
Herdis Fuglbjerg, Inge Kaalund, Lars Lindgrav Sörensen, Karin Rank Gottlieb, Rita Skov Possienke, CT (Ref)
Fraværende: Susanne Dalsgaard
Gæster: Flemming Værge, Hanne Petersen, Bendid Lystbæk, Jytte Withen, Karl Saustrup.

Dagsorden.
Pkt.0.

Velkomst

Jørgen Lystbæk bød velkommen, specielt til de kommende nye menighedsrådsmedlemmer og suppleanter.
Pkt.1.

Protokol

Protokollen blev godkendt og underskrevet.
Pkt.2.

Menighedsrådsvalg

Da der ved fristens udløb ikke er indleveret flere lister er valghandlingen den 8. november aflyst. Dette er offentliggjort.
Menighedsmøde

lovbefalet

Menighedsmødet afholdes mandag den 28. november kl. 19.00. Der serveres kaffe og kage

Pkt.3.
Økonomi
Regnskab år til dato blev gennemgået og kommenteret
der er flere konti der hvor der er forskydninger i forhold til budgettet, som skal regnskabsforklares. Overordnet ser regnskabet
godt ud.
Indkøb af inventar mv. brug af frie midler
Ansøgningen om brug af frie midler til indkøb af diverse inventar og elektronisk udstyr til de nye lokaler afventer behandling på
det førstkommende provstiudvalgsmøde
budget 2017
Budgettet er fremsendt til godkendelse ved provstiet.
Pkt.4.
Personale v/kontaktpersonen
Mus-samtalerne er påbegyndt. Marianne, Morten Bytofte og Jakob resterer men nås inden 1. januar
Pkt.5.

Udvalg

status

Aktivitetsudvalget
Der er kirkekoncert i Tilst Kirke den 13. november med James Sampson. Billetsalget er påbegyndt og der annonceres
for koncerten i ugeavisen.
Der er Wivex-koncert i Sognegården 30. okt. Kl. 15.00
Tove Hyldgaard deltog i gudstjenesten søndag den 16. oktober, hvor hun sang for ca. 60 kirkegængere.
Der er ligeledes planlagt udvidet brug af musik ved de kommende gudstjenester, der vil ikke blive annonceret om musikken, da
det ikke er musikken, der skal være det bærende element i gudstjenesten..
Sognegårdsudvalg
Der er opsat nye gardiner i mødesalen og på kontorerne i Sognegården.
Kirke-og kirkegårdsudvalg
Der er etableret at nyt anlæg omkring flagstangen.
En del af stisystemet på kirkegården belægges i indeværende år med kørefast stenmel. Resten af stisystemet belægges med
stenmel næste år.

Gamle gravsten der er fjernet fra nedlagte gravsteder vil ikke fremover blive bevaret medmindre der er særligt
bevaringsværdige. Når et gravsted bliver nedlagt får gravstedholderen tilbudt at overtage stenen. Hvis ikke gravstedholderen vil
have den, bliver den destrueret. Den praksis skal indarbejdes i kirkegårdsvedtægterne.

Præstebolig udvalg
Afventer udskiftning af 2 vinduer i præsteboligen på Tilst Østervænget.
De, i 2015 udskiftede vindskeder og sternbrædder ved præsteboligen på Langeløkke skal males.
Lokalt skole/kirke-samarbejde
Præsterne har foreslået skoleledelsen at den sidste skoledag bliver med afslutning i Tilst Kirke. Skoleledelsen er positiv over for
forslaget og vender tilbage med svar når det er behandlet i lærer og forældregruppen.
Pkt.6.

Præstenyt

Lars orienterede om projektet Kirke Care i Aarhus, der starter som selvstændig forening i Aarhus.
Pkt.7.

Anlægsarbejder 2016

Udbygning af sognegård
Ny adgangsvej til Sognegården etableres om 2 uger. Der laves et cykelparkeringsområde i arealet mellem vinduerne til
kirkekontoret, og øvrige bed langs med facaden tilplantes med guldjordbær. Den eksisterende flisebelagte sti til bagdøren
forlænges således at der bliver forbindelse med det flisebelagte areal på bagsiden af Sognegården og dermed adgangsvej helt
om til kældernedgangen for folkedanserne og brugerne af Blå Boks.
Nyt dåbshus
Reguleringsplanen for de berørte gravsteder er sendt til godkendelse i provstiudvalget.
Forslag til dåbshus er udarbejdet, af Bang Thermansen, med udgangspunkt i den behovsanalyse som projektgruppen i
samarbejde med personalegruppen har udarbejdet. Forslaget indeholder b.la. et opholdsrum for dåbsfamilier, toilet samt
personalefaciliteter.
Sognegården indvies søndag den 22. januar.

Pkt.8

Eventuelt

Der er efterårsmøde i Aarhus Stifts Menighedsrådsforening den 7. november kl. 19.00 på Diakonhøjskolen. Biskoppen taler om
Folkekirkens situation lige nu – set fra hans stol. Djurslandspillemændene underholder. Tilmelding til kirkekontoret senest
mandag den 31. oktober. Kirkekassen betaler for deltagelsen.
Årets julehjælp uddeles den 22. december. Hjælpen vil som tidligere blive i form af købmandspakker. Ansøgningsskemaer
kan afhentes på kirkekontoret og skal afleveres samme sted senest 10. december.
Mormorgruppen sponsorerer slikposer til julemarkedet, uddelingen af julehjælp og til familiejulefesten i Sognegården.

Pkt.9

Næste møder

21. november- konstituering af nyt menighedsråd.
09.december - julemøde for m-råd, præster og ansatte m/ ledsager. Tilmelding nødvendig indbydelse udsendes senere.
20. februar 2017 - fælles menighedsrådsmøde med Kasted.

Pkt.10

Lukket punkt

v/ Lars Lindgrav Sörensen

