Tilst Menighedsråd
Havkærvej 9 8381 Tilst
Tlf: 8624 1881
Mail: tilst.sogn@km.dk

Referat fra møde i Tilst menighedsråd mandag, d. 19. juni 2017 kl. 18.
Deltagere: Jørgen Tang Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Herdis
Fuglbjerg, Kirsten Larsen, Laila Wøhlk, Kirsten Ebbesen, Hanne Pedersen, Karin Rank
Gottlieb, Lars Lindgrav-Sörensen og Grethe Seierup (ref.)
Fraværende med afbud: Kristian Værge, Rita Possienke, Christian Tuemand.
Dagsorden:
Pkt. 1) Protokol: Underskrevet.
Pkt. 2) Økonomi/regnskab/ Budgetsamråd 22. juni 2017: Jørgen, Birte og
Grethe deltager i budgetsamråd i Skjoldhøj.
Pkt. 3) Udvalg: Aktivitetsudvalget holdt møde sidste mandag. Der er udarbejdet
en ny struktur. Vedlægges referatet. I stedet for støtte til Kirkens Korshærs
partnerskabsaftale på 10.000 kr. ønsker udvalget at støtte andre aktiviteter.( Se
bilag.) Vedtaget uden afstemning.
Grethe ønskede ført til referat, at hun ikke forstår, hvorfor der ikke kan ydes 10.000
kr, årligt til Kirkens Korshær og samfundets svageste, når der bl. a. kan bruges
90.000 kr. årligt på kirkeblad og 20.000 kr. på annoncer.
Sognegårdsudvalget: Væg brydes ned i kopirum i uge 26. Udgåede planter skal
erstattes. Der skal købes kunst. Skilt angående forbud mod tobaksrygning kommer
op.
Kirke- og kirkegårdsudvalget: Nyt højttalersystem samt oplader bestilles. Alterdug
skal fornyes. Knæfald skal fornyes på grund af slitage og huller i læderet.
Vandledninger på kirkegården er undersøgt og fundet i orden. Nederste to rækker
tagsten på kirketaget skal overstryges snarest. Blytag i tårnet efterses for hul når
Kirkekalk kommer. Der er bestilt digitalt kirkegårdskort samt vedligeholdelsesaftale
ved landinspektørerne i Herning. Brandsoft skal kobles på. Ny plæneklipper er
indkøbt. Kapel og graverbygning er med i aftale med Kirkekalk. Gamle gravsten skal
placeres – afventer evt. provstisyn. Der er bestilt en ny skraldespand til
kirkegården/graverbygningen, idet det skal være en erhvervsaftale iflg. kommunen.
Der er søgt om midler til saxelift til brug for begravelser. (APV)
Kirkeblad: Det bør overvejes om kirkebladet kun skal udgives to gange årligt.
APV: Udvalget består af Allan, Birte og Grethe. Der skal vælges en repræsentant
mere for personalet, så udvalget består af to fra menighedsrådet og to fra
personalegruppen.
Babysalmesang: Det går godt med babysalmesang. Fortsættelse med 3-5 årige er
under overvejelse.
Evaluering af seminar i Grenå: Udstilling blev passet af Lars og Jørgen. Savnede
engagement fra de andre deltagere fra Tilst. Susanne delte skemaer ud til evaluering
af menighedsrådsmøderne fra januar til nu. Afleveres gerne snarest eller til næste
rådsmøde i august.

Sakristi: Godkendt af provstiet og sendt videre til stiftet. Afventer endelig
godkendelse. Der er accept fra alle berørte gravstedsbrugere. Skifte grus ud inden
frostperioder.
Pkt. 4) Præstenyt: Lokale dåbstiltag: Lars orienterede om, at der skal stemmes
dørklokker. Der medtages dåbsfolder samt en ble (sutteklud). Der arbejdes videre
med ideer om dåbskjole til lån, dåbsarrangementer, som sognegården står for – evt.
samle flere familier til arrangement, video skal laves om dåb.
I 2016 var der 62 barnedåb.
Angående gudstjeneste-fornyelse er Tilst nu med.
Pkt. 5) Bygningssyn: Der er provstisyn 27. juni.
Pkt. 6) Eventuelt: To gravstedsbrugere har beklaget sig til Karin. Grethe undersøger
sagen. Fredagsfamilien har 40 års jubilæum 15. september.
Lars omdelte det nyeste nummer af kirkebladet. Ønsker gerne respons, hvis man ikke
får det leveret i postkassen.
Grethe meddelte, at hun efter at have skrevet annoncer i syv år har frasagt sig
annonceskrivning siden sidst i april i år.
Jørgen har ferie i perioden fra 5. juli til 28. juli og kan ikke træffes i denne periode.
Pkt. 7) Næste møder:
Menighedsrådsmøder:
Mandag, d. 21. august kl. 18 (spisning 17.30)
Mandag, d. 18. september kl. 18 (spisning 17.30 – Fællesmøde med Kasted
Mandag, d. 23. oktober kl. 18 (spisning 17.30)
Mandag, d. 20. november kl. 18 (spisning kl. 17.30)
Menighedsmøde:
Onsdag, d. 25. oktober kl. 19
Julemøde:
Fredag, d. 8. december kl. 18.
ref. GS.

