Tilst- og Kasted
Menighedsråd
Havkærvej 9, 8381 Tilst
Tlf: 8624 1881

Fællesmøde den 21. september 2016 i sognegården kl 18.00
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Birte Giedekier, Laila Wöelkh, Kirsten Ebbesen, Kirsten Larsen, Herdis Fuglbjerg,
Inge Kaalund, Grete Seierup,Arne Anthonsen, Karsten Jøker, Hansen, Finn Bjerregaard, Britt Mørch. CT (ref)
Afbud: Tenna Påhlmann. Karin Gottlieb, Inge Christensen
Dagsorden
Pkt.1.
Protokol
Protokollen blev godkendt og underskevet
Pkt.2.
Kirkeblad
Evaluering af sidste kirkeblaK
Det netop udkomne kirkeblad bev evalueret. Der er ønske om en mere fyldig kalender og ønske om mere
kirkestof.
Det besluttes at bladet frem over udkommer 3 gange årligt med skiftende terminer og at det samtidigt
udvides til 20 sider.
Aktiviterne i bladet skal følges op af mere annoncering, facebook, hjemmesiden og på den nye infotavle
der sættes op i sognegården.
Pkt.3.
Genbrugsbutikken
Status
Arne orienterede om udviklingen i Genbrugsbutikken. Den invendige renovering, som sognene selv skal
bekoste, er nu færdig. Den udvendige renovering, som udlejer står for er også snart færdig. Der er
etableret et lager for alle kirkens korshærs genbrugser i Tilst. Det bevirker at Tilst har et fortrin når der skal
plukkes varer til butikken.
Der er installeret en dankortterminal og der kan betales med mobilepay
Genbrugsen råder nu over 2 biler til at køre med ting og sager.
Omsætningen er efter 8 måneder på sammme størrelse som omsætningen i hele 2015.
FLOT

Pkt.4.
Orienterings-/opstilling møde
Status
Menighedsrådet i Kasted fortsætter endnu 4. år og der en fundet suppleant, der gerne vil være med i
aktivitetsudvalget
I Tilst menighedsråd genopstiller 8 personer og der er fundet 2 nye medlemmer og 4 supleanter
Pkt.5.
Menighedsrådsvalg
Valget aflyses med mindre der indkommer yderligere en liste.

Pkt.6.
Udvidelse af sognegården
Byggeriet følger planmæssigt den godkendte tidsplan
Der opsættes cykelstativer foran kirkekontoret
Der opsættes Censorer til at styre lyset på toiletternr. lyset i salen bliver fremover tidstyret således at det
lukker kl. 22.00.
Reetablering af udvendige areealer forår i uge 39.
Nye gardiner sættes op i sognegården den 5. okt.

Pkt.7.
Præste nyt
Tove Hyldgaard medvirker ved gudstjenesten den 16 oktober. Grethe laver annonce.
Onsdagssamværet på Havkær blev gennemført med 50 deltager.
Mødet med Mads Nygaard tiltrak 40 personer. Mødet var et samarbejde med Tilst biblotek.
Lars arbejder med en Studereraften for alle studerende i Tilst.
Linda og Lars arbejder med et Alfakursus om kristendom for nybegyndere.
Der er afholdt et 2 dages Komunikationskursus med repræsentanter for personale og menighedsråd i
samarbejde med folkekirkeinfo. Vi er ifølge Folkekirkeinfo godt med på infoations området med vores
Designmanual og Facebook og hjemmesiden
Dåb skal på som temapunkt på menighedsrådsmødet i Tilst mr. i januar
Pkt.8.
Præsteboliger
Alm. Vedligeholdelse / anskaffelser
Vindue i køkken og på badeværelse udskiftes på præsteboligen Tilst østervænge i dette regnskabsår
Der skal ikke foretages noget på Langeløkke.
Pkt.8.
Eventuelt
Foreløbigt program for kursus for nye menighedsråd blev udleveret
Der holdes indvielse af den sognegård i det nye år.
Pkt.9.
Næste fællesmøde
Mandag den 20. feb. 2017.

