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

19. februar 2018

Fælles menighedsrådsmøde
Mandag den 19. februar 2018 kl.18.00
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Grete Seierup, Herdis
Fuglbjerg, Kirsten Larsen, Jytte Withen, Laila Wöehlk, Hanne Pedersen, Kirsten Ebbesen, Arne Bach Antonsen, Kasten Jøker Hansen, Tenna Filbert Påhlman. Lars Lindgrav
Sörensen, Kari Rank Gottlieb, Rita Skov Possienke, CT (ref)
Afbud: Anni Britt Mørch, Finn Bjerregaard Nielsen.

Dagsorden.
Pkt.1.

Protokol

Underskrives

Protokollen fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
Pkt.2.
Kirkeblad
Et eksemplar af det kommende kirkeblad (marts – juni) blev udleveret
Forslag til budget 2019 blev fremlagt. Budgettet bliver reguleret ned. Kasteds bidrag
til kirkebladet sættes ligeledes ned. Det påtænkes at der laves en tilfredshedsundersøgelse i 2018.
Pkt.3.
Sognegårdsudvalg
Forslag til budget 2019 blev fremlagt og godkendt dog skal vedligehold revurderes.
Pkt.4.

Præsteboligudvalg

Forslag til budget blev fremlagt og godkendt.
Pkt.5.

Præstenyt

Præsterne i Skjoldhøj stopper til sommer. Det forventes at medføre rådighedsjenester.
Der er 9009 beboere i sognet kun 4912 er medlemmer. Vi skal forudse at det på sigt
kan blive svært at fastholde præstestillingerne.
Der er arbejdes med at ansætte en ekstern Frivillige koordinator til at koordiner nuværende aktiviteter og til at nytænke nye opgaver. Præsterne arbejder videre med
projektet.

Pkt.6.

Genbrugsbutikken

Status

Omsætningen steg med godt kr. 200.000 i 2017 og overskuddet er steget til
kr. 300.000
Der 47 frivillige medarbejdere i butikken + et mandehold på 8 - Ombygningen er blevet betalt.
Pkt.7.

Samarbejde med assyrisk kirke

Der har været møde med assyrisk kirke om eventuelle kommende samarbejdsflader.
Det har været meget positivt, der sendes referat ud fra mødet.
Onsdagssamvær den 28. feb. Holde i Assyrisk kirke.
Der er enighed om at der skal arbejdes videre med projektet.
Pkt.8.

Projekt ” frivillig bus ”

Menighedsrådene vil gerne undersøge nærmere. Præsterne undersøger hvordan det
foregår i andre kirker og melder tilbage til rådene
Pkt.9.

Kunst på væggene i sognegården

Evt. udstiller

Kasted har sponsoreret et vinterbillede af Kasted kirke. Det lavet af Karen Rønne: Det
besluttes at bestille et af Tilst Kirke ved kunstneren. Kunstneren vil gerne udstille i
Sognegården.
Karin fremviste Arne L. Hansens udkast til alterudsmykning i Kasted kirke og stiller
det til rådighed og det kan indgå i kunstsamlingen.
Lars foreslår at billeder af kirkens præster gennem tiderne hænges op i menighedsrådslokalet. Kunstudvalget arbejder videre.
Pkt.10.

Eventuelt med

Forårsmøde på diakonhøjskolen 5 marts: Tilmelding til kirkekontoret. Tørfisk underholder. Indbydelse sendes ud med referatet.
Pkt.11.

Næste møde

24. september 2018

