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Havkærvej 9
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www.tilstkirke.dk

27. august 2019
Referat af menighedsrådsmøde mandag den 26. august 2019 kl.18.00.
Tilstedeværende: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Jytte Larsen, Hanne
Pedersen, Laila Wöhlk, Kirsten Ebbesen, Jytte Withen, Lars Lindgrav Sörensen, Karin Rank
Gottlieb, Rita Skov Possienke, Ct (ref)
Fraværende : Rene Sørensen.

Dagsorden.
Jørgen Lystbæk indledte mødet med at rose arrangementet omkring udendørsgudstjenesten ved
blodbøgen forgangne søndag, hvor 50 personer deltog.
Pkt.1.

Protokol

Protokollen fra mødet den 20.05.2019 blev godkendt og underskrevet.
Pkt.2.

Økonomi

½ års rapport
Kvartalsrapporten for 2. kvartal blev gennemgået og godkendt.
Budget 2020
Endeligt budget 2020 blev gennemgået og forklaret
Tilst Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 13514518 Budget 2020. Endelig budget afleveret d. 2208.2019 kl. 15:55 blev godkendt.

Pkt.3

Udvalg

Anlæg Sakristi
Vi overholder hovedtidsplanen.
Sakristiet er godkendt og der afholdes licitation på fredag den 30.08.2019 kl. 12:00.
Provstiudvalget deltager med 3 personer i et arbejdsmøde efter licitationen.
Udbyderne har stillet 19 spørgsmål til udbudsmaterialet og alle er blevet besvaret.
Der må bruges udenlandsk arbejdskraft på danske overenskomster.
Arbejdet skal foregå mandag - fredag mellem 7.00 - 18.00
Der må ikke overnattes i skurvogne eller lignende noget sted på kirkens matrikel.
Hvis der er kirkelige handlinger efter 12.00, vil det kunne udløse en halv fraværsdag.
De 2 gravsteder der skal flyttes, bliver flyttet i næste uge under tilsyn af nationalmuseet.

Aktiviteter

Efterår 2019

Status

Sogneudflugt til VejleMuseerne onsdag den 28. august
Onsdagssamværseftermiddage begynder den 11. september
Sogneaften den 2. oktober
Høstgudstjeneste, høstfrokost og Blåbokskoncert 15. september
Wivex-koncert fredag den 4. oktober
Tryllefløjten i et børnevenligt arrangement med det lille operakompagni den 9. november
Menighedsmøde onsdag den 23. oktober
Koncert med Aarhus Universitetskor og Iben Krogsdal den 27. oktober
Julemarked den 29. og 30. november
Julekoncerter mv. december måned.
Kirke og kirkegårdsudvalget
Udvalget har fået et brev vedr. bevarelse af en gravsten på gravsted nr. 158. Gravstenen er rejst
af borgere fra Tilst Sogn og menighedsrådet beslutter at bevare stenen. Tilst har i øvrigt 3
gravsten der skal sikres efter gældende regler.

Pkt.4.

Personale

Frivillighedskoordinator
Maja Cilleborg har opsagt stillingen pr. 31.07.2019
Ansættelsesudvalget har besluttet at der ikke skal ansættes en ny koordinator. Der er 27 frivillige
tilknyttet sognet. Majas skriftlige forarbejde skal tilrettes, så det passer til det fremtidige frivilligearbejde der nu skal udføres. Ansættelsesudvalget kommer med et udspil til næste møde.
Der er ca. 28.000 kr. tilbage af bevillingen til frivillighedskoordinatoren for 2019, og provstiet
spørges om dette beløb må bruges til SU-middage og lign.
Bevilling for 2020 søges ligeledes omlagt til aktiviteter.
Lars træder i øvrigt ind i basarudvalget og hjælper med eventuel koordinering her.
Pkt.5.
Folkekirkens liturgi
kirkeministeriet

Drøftelse af tilsendt materiale fra biskoppen og

Rapporten ”Gudstjeneste” fra faggruppen, der er nedsat af biskopperne til at undersøge
gudstjenestelivet i Danmark skal sammen med rapporten om ”Folkekirkens liturgi – mellem frihed
og fasthed.” samt rapporten om ”Dåb og Nadver” skal bruges som debatoplæg om
gudstjenestelivets fremtid.
Materialet blev udleveres og bedes læst så det kan debatteres på inspirationsmødet i januar
måned samtid opfordres menighedsrådet at deltage ofte i gudstjenesten så der kan dannes et
solidt grundlag at debattere ud fra.

Pkt.6.
Præstenyt
Der er Studiedag og udflugt til Høsterkøb Kirke i Nordsjælland og diakonissestiftelsen lørdag den
31. august.
Der afholdes møde om Tilst Byfest tirsdag den 27. aug.
Rita sysler med tanker om at starte kirkeyoga næste år. Det vil i så fald blive en aktivitet under
aktivitetsudvalget.

Pkt.7.

Eventuelt

Jytte og Hanne fra Åben Sognegård har været til bagagerumsmarked, og der er rigtig mange der
er interesseret i åben-sognegårdsprojektet.
Uddelingen af sko til nyfødte er en stor succes.
Alle børn i 7. klasse hvor en af forældrene er medlem.

Pkt.8.

Næste møde aftaler om møder i efteråret

23.september fælles møde med Kasted
21. oktober
23. oktober fælles menighedsmøde
18. november
13. december julemøde

