Tilst Menighedsråd
Havkærvej 9

8381 Tilst

Tlf: 8624 1881
Mail: tilst.sogn@km.dk
www.tilstkirke.dk

Menighedsrådsmøde
Mandag den 21. oktober 2019 kl. 18.00.
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Herdis Fuglbjerg, Kirsten Larsen, Laila Wöhlk, Hanne
Pedersen, Kirsten Ebbesen, Jytte Withen, Lars Lindgrav Sörensen, Karin Rank Gottlieb og CT (ref)
Afbud: Rita Skov Possienke
Fraværende: Rene Sørensen

Dagsorden.
Pkt.1.
Protokol
Underskrives
Protokollen blev underskrevet på mødet forrige gang.
Kirsten Larsen takkede for opmærksomheden i forbindelse med hendes 80års fødselsdag.
Pkt.2.
Økonomi
År til dato
År til dato og Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.

Birte

Revisionsprotokol side 10 – 14 vedr. årsregnskabet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
Vi har fået 50.000 af sognestøtten til lydanlægget og forventer at få restbeløbet af provstikassen.
Blå boks har ikke brugt noget på nuværende tidspunkt. Morten Byskov kommer med ønsker.
Der er også sat penge af til hækken ud mod Havkærvej. Nørgaard spørges til pris på klipning i halv højde.

Pkt.3

Menighedsmøde

23. oktober

Status

Der er 45 tilmeldte. Hanne og Herdis dækker bord og arrangerer.
Køreplan:
Mødet starter kl. 18.30
Fællesspisning
Indlæg fra Kasted
Indlæg ved Tilst
Åben Dialog.
Pkt.4.

Folkekirkens liturgi

Opfølgning fra fællesmødet

Alle

Køreplan for Gudstjenesten gennem tiderne indeholder:
Oldkirken: Ordet Evangelie/Prædiken, Fadervor Offeret/Nadveren – Dåb i en eller anden form.
Luther: Salmer, Prædiken, Nadver, (Dåb), Lokalt sprog, moderne musik.
Dansk: Fra Enevælde/statskirke – ensartethed
Nutidens gudstjeneste stammer fra seneste ændring i gudstjeneste-forordningen fra 1992.
Musik, bøn, Hilsen, salme, Læsning GT, salme Læsning NT, trosbekendelse, salme, Evangelielæsning NT, Prædiken,
Kirkebøn, meddelelser, Apostolsk velsignelse, Salme nadver (3 modeller), Salme, Bøn, velsignelse, Salme, Bøn,
Musik
Debat om hvorfor vi skal fejre gudstjeneste
-

Tradition –
Bekræftelse af den tro vi har – videregive den tro vi har.

-

Tradition - for at bekræfte ens ståsted - få noget med hjem.
Tradition - for styrkelse af fællesskabet med andre.
Tro – følelse af samhørighed med Gud i kirken.
Nadver - Ikke alle går til nadver - Det er forholdsvis nyt at man går til alters og det ligger stadig i manges
bevidsthed – knæle/stå - Rigtig brød og vin.

Pkt.5.

Pause

5-10 minutter

Sognegårdsudvalg

Leje af lokaler

Status

Lars har skrevet til kommunen vedr. udlån af lokaler til de aktiviteter, der i dag afvikles på Havkær Lokalcenter.

Pkt.6.
Sakristi
Status på projektet
Jørgen
Projektgennemgangsmødet den 16. er blevet udsat og af afvikles inden byggestart den 22. okt.
Gravearbejdet begynder tirsdag den 22. okt. og onsdag den 23. okt. under overvågning nationalmuseet.
Jørgen er af nationalmuseet blevet bemyndiget til at overvåge udgravningen, hvis gravearbejdet strækker sig ud over
ovenstående dage. Jørgen er også blevet bemyndiget til at overvåge i forbindelse med opgravningen af vejen.
Der er udarbejdet en tidsplan
3. juli skal projektet afleveres og gennemgås – eventuelle fejl og mangler skal afhjælpes inden næstkomne
byggemøde 2 uger senere.

Pkt.7.

Passionsspillet

Budget /Tilskud 2020

Lars

Lars deltager i et projektafviklingskursus i denne uge Det forventes at projektet godkendes af provstiudvalget i næste
uge. Der skal findes et sted hvor passionsspillet kan afvikles da gymnasierne ikke kan afse deres lokaler over en hel
uge. Spillet skal afvikles 5 gange og der skal være plads til ca. 200. Det gamle gasværk i Brabrand, et nyt kultursted i
Åbyhøj samt Borum forsamlingshus blev foreslået. Lars arbejder videre.
Pkt.8.

Bydelsfest

Stiftende generalforsamling 26/9-19

Lars

Der er fortaget navneændring til ”Byfest”.
Der er nedsat en bestyrelse og vedtaget vedtægter.
Lars er suppleant. Og deltager i bestyrelsesmøder
Der er første bestyrelsesmøde i næste uge.
Der er byfest 16. maj.
Pkt.9

Præstenyt

Præsterne

1.korrekturudgave af Kirkebladet blev omdelt.
Der er startet et hold minikonfirmander.
Pkt.10.

Eventuelt

Jørgen har fået 2 tilbud på renoveringen af kirkedøren.
Det mindste bud er på 30.000 og døren skal leveres senest uge 50. Karm og beslag skal ifølge nationalmuseet
genbruges. Det undersøges om den kan indvies den 1. søndag i advent
Indbydelse til Diakonhøjskolen mandag den 4. nov.– tilmelding til Kirkekontoret
Forslag til lysestager skal på dagsordenen næste gang.

Næste møde
Mandag den 18. nov. Der er mødepligt da der er valg.

HUSK vores julemøde med ledsager fredag den 13. december kl 18.00 i sognegården.

