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

25. september 2018
Fælles menighedsrådsmøde
Mandag den 24. september 2017 kl.18.00
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Herdis Fuglbjerg, Kirsten
Larsen, Jytte Withen, Laila Wöehlk, Hanne Pedersen, Kirsten Ebbesen, Arne Bach
Antonsen, Kasten Jøker Hansen, Finn Bjerregaard Nielsen, Lars Lindgrav Sörensen, Karin
Rank Gottlieb, Rita Skov Possienke, CT (ref)
Afbud: Grete Seierup, Søren Follmann, Britt Mørch.
Gæster: Lisbet Helding, David Ingemansen, Maja Cilleborg.
Dagsorden.
Pkt.1.

Protokol

Underskrives

Protokollen fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
Pkt.2.

Menighedsmøde

fælles møde?

Der er fælles Menighedsmøde den 29. oktober kl. 19.00 i sognegården Der servere et
mindre traktement
Maja Cilleborg deltager
Pkt.3.

Udvalg

status

Præstebolig
Præsterne forlod mødet under behandlingen af præsteboliger.
Præsteboligen på Langeløkke: Træ i indkørslen fældes. Rækværket på 1. sal skal
efterses og repareres. Torkild spørges.
Sognegård
Der er købt mere porcelæn. Der er udarbejdet en prisliste med priser På porcelæn, som
udleveres sammen med lejekontrakten. Der skal fremover betales et depositum på kr.
200 som forlods bruges til erstatning af ituslået porcelæn.
Der er kommet en forespørgsel fra en gruppe dagplejemødre der eventuelt gerne vil låne
folkedanserlokalet en dag om ugen. Der gives tilladelse til at prøve i et halvt år.

Præstegårdsjord
Der skal laves videnskabelige forsøg. Det bevirker at markerne nogen steder vil blive
sprøjtet med farvestoffer i rød og grøn, Der er imidlertid ikke tale om sprøjtegift, men
derimod om levnedsmiddelfarver, der ikke påvirker grundvandet. Vi siger ok
Kirkeblad
Kirkebladet kommer på gaden sidst i oktober
Aktivitetsudvalget har tilladelse til at arbejde med lejlighedsbannere, kvor der reklameres
om arrangementer. Banneret sættes op foran hækken ude ved vejen.
Der reklameres for sognestøtten i næste nummer
Pkt.4.

Præstenyt

- På onsdag den 25.09 kl. 19.00 er der koncert med Morten Bytofte i sognegården.
- På fredag er der Folkekirke-frivillig fredag foran Domkirken 15 – 18
- Rita har sammen med Lisbet Helding udarbejdet en folder med kommende
specialgudstjenester i Kasted
Pkt.5.

Genbrugsbutikken

- Omsætningen runder 700.000 i år.
- Sognestøtten er oppe i fuld drift og der kan søges om tilskud til projekter.
- 25. nov. Samles der ind til hjemløse i Århus Det der sælges i genbrugsbutikken den
dag går til formålet.
Pkt.6

Vedligeholdelse af kirkegårde

v / Arne

Pasningen af kirkegården i Tilst er blevet væsentligt bedre. Der er nu en fast mand på
kirkegården ma. – fre. Kirke og kirkegårdsudvalget holder møde med Brabrand kirkegård
en gang i kvartalet.
Kasted har ikke været tilfreds med den ordning de indtil nu har haft med Brabrand
kirkegård
Arne har haft møde med kirkegårdslederen og aftalt at der skal strammes op. Der
kommer fremover en ny person på kirkegården.
Der skal eventuelt fremover holdes fællesmøder mellem Kasted og Tilst og Brabrand
kirkegård.
Skiltet ved parkeringspladsen skal vaskes.
Pkt.7.

Eventuelt

- Ny tilbygning ved kirken. Der er lavet 2 nye projekter, som er sendt ind til Stiftet
Der afholde konsulentrunde den 24. oktober.
- Møde for Aarhus stifts menighedsrådsforening 5. nov. på Diakonhøjskolen.
Pkt.8.

Næste møde

18 feb. 2019

