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

Fællesmøde for Tilst og Kasted menighedsråd mandag, d. 18. september 2017 kl. 18 i sognegården
Tilstede: Jørgen Tang Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Herdis Fuglbjerg, Kirsten Larsen,
Kristian Værge, Kirsten Ebbesen, Grethe Seierup (ref.), Arne Antonsen, Karsten Jøker Hansen, Finn
Bjerregaard Nielsen, Karin Rank Gottlieb, Lars Lindgrav Sörensen, Rita Skov Possienke.
Søndagens gæsteprædikant i Tilst Kirke Tony Winter deltog i første del af mødet som gæst.
Fraværende med afbud: Laila Woehlk, Hanne Pedersen, Tenna Påhlmann, Britt Mørch.
Inden mødet sagde Jørgen tak til Tony Winter og Tony Vinther kvitterede med en varm tak for den tillid,
der var vist ham ved at lade ham prædike Guds ord i Kirken søndag.
Dagsorden:
Pkt. 1) Protokol: Referat fra sidste fællesmøde blev underskrevet.
Pkt. 2) Menighedsmøde: Menighedsmøde kun for Tilst onsdag, d. 25. oktober kl. 19. Der serveres kaffe og
kage.
Pkt. 3) Udvalg – status:
Præstebolig: Tilst Østervænge: Birte orienterede om forlængelse af lejemålet med samme lejer. Kontrakt
der udløber efter to år oprettes ved advokat.
Præstebolig: Langeløkke: Præsterne forlod mødet.
Provstesyn gav påbud om, at haven skal ordnes og holdes resten af året af rådene. Gartnerfirma er
rekvireret.
Sognegård: Der skal anskaffes to gryder som erstatning for stor gryde. To lokaler samt kælder mangler
oprydning. Ordnes onsdag. Der mangler regning for projektor. Reoler leveres i næste uge. Karl Saugstrup er
ansat som altmuligmand. Udsmykningsudvalg skal holde møde angående indkøb af kunst.
Der skal strammes op på udlejningsreglerne og spørges ind til, hvad arrangementet drejer sig om, når evt.
lejere henvender sig.
Kirkeblad: Artikler efterlyses til næste blad. Stadig problemer med uddeling af kirkebladet.
Pkt. 4) Præstenyt: Lars orienterde om, at besøget fra Celle var en succes og der er god kontakt. Video fra
KirkeCares natpatruljer blev vist.
Rita orienterede om prædikenværksted, hvor kun en deltager mødte op. Problemer med forsinkelser på
taxa til Rita fra Kasted kirke blev drøftet.
Pkt. 5) Genbrugsbutikken: Arne orienterede om, at Bent Sørensen er ny kasserer i butikken – tidl. kasserer
døde. Godkendt af banken og er også kasserer for sognestøtten. Der er god gang i butikken, hvor mange
også værdifulde ting kommer ind som testamentariske gaver. Egnsarkivets kalender sælges fremover i
butikken grundet Brugsens lukning. Hjemmeside er lukket og Facebook bruges i stedet. Butikkens
omsætning stiger.

Søndag, d. 26. november er der landsindsamling for Kirkens Korshær. Indsamlere efterlyses – evt.
konfimander.
Pkt. 6) Eventuelt: Jørgen orienterede om besøg af Stift samt kgl. bygninginspektør og Nationalmuseet ang.
planerne om tilbygning til Tilst Kirke (sakristi). Norddøren skal undersøges og der skal foretages
arkæologiske udgravninger i jorden udenfor. Man mente byggeriet skulle reduceres.
Pkt. 7) Næste fællesmøde: Mandag, d. 19. februar 2018 kl. 18 med spisning kl. 17.30.
Mødet sluttede kl. 20.
Ref. GreS

