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

30. september 2019
Referat af fælles menighedsrådsmøde
Mandag den 23. september 2019 kl. 18.
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Birte Giedekier, Herdis Fuglbjerg, Kirsten Larsen, Susanne Dalsgaard, Kirsten
Ebbesen, Jytte Withen, Arne Antonsen, Karsten Jøker Hansen, Finn Bjerregaard Nielsen, Lars Lindgrav
Sörensen, Rita Skov Possienke, Karin Rank Gottlieb CT (ref.)
Afbud: Britt Mørch, Søren Follmann, René Sørensen, Laila Wöhlk, Hanne Pedersen,
Dagsorden.
Pkt.1.

Protokol

Underskrives

Protokollen blev underskrevet på sidste møde.
Pkt.2.

Kommende menighedsmøde

23. oktober

Mødet starter kl. 18.30
Menu: Stegt flæsk og persillesovs (Birte undersøger ved Nilles kro)
Program




Velkommen
Beretning fra Kasted
Beretning fra Tilst








Åben Dialog:
Hvad vil menighedsrådene i Tilst og Kasted
Hvad er der for meget af ?
Hvad er der for lidt af ?
Hvordan når vi – Menigheden ?
De forskellige aldersgrupper ?




Afslutning
Hvordan kommer vi videre ?

Indbydelsen udleveres til alle arrangementer i den kommende tid.

Pkt.3.

Udvalg

Præstebolig

Status

Tilst Søndervej. Opvaskemaskinen er blevet repareret, det bevirker et merforbrug på kontoen.
Der en utæthed ved ovenlysvinduet i boligen på Langeløkke. Kontoen opbruges.
Sognegård
Kontiene er opbrugt i sognegården.
Lydanlægget er nedslidt og der skal skiftes frekvenser.
Reparation med ny matrix-mikser, anlæg kommer til at fungere på samme måde som hidtil, med mulighed
for individuel lydregulering i hvert lokale på nuværende knapper. Kan nu, eller på sigt, udbygges med nye
reguleringsmuligheder. Reparation med ny mikser: I alt kr. inkl. moms for begge rum 30.187,50.
Nye betjeningspaneler i hvert lokale, mulighed for individuel justering af lydkilder i hvert lokale. Mulighed
for styring af projektorer fra samme panel. Betjeningspanel, udvidet styring. 2 stk. Betjeningspanel koster,
I alt kr. inkl. moms for begge rum 17.825,00.
Frekvenserne omlægges april 2020. I Sognegården har vi har 2 systemer med bæltesender/håndmikrofon
og modtagere. Disse er berørt af omlægningen. - 1 ekstra håndmikrofon uden modtager. Denne er berørt
af omlægningen. - Udskiftning til sæt i det nye frekvensbånd til brug i Danmark, koster i alt kr. ekskl. moms
13.620,00. I alt kr. inkl. moms 17.025,00 .
50.000 kr. bevilges fra sognestøtten – resten søges af 5% midlerne.
Pkt.4.

Folkekirkens liturgi

Drøftelse af tilsendt materiale

Lars / Alle

fra Biskopper og Kirkeministeriet
Lars orienterede om nedenstående:
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 er blevet udleveret og bedes læst så det kan debatteres på senere tidspunkt, samtidigt
opfordres menighedsrådene at deltage ofte i gudstjenesten, så der kan dannes et solidt grundlag at
debattere ud fra.
Besøg i Høsterkøb
Lars orienterede om en tur, som medlemmer af Tilst Menighedsråd havde til Høsterkøb Sogn.
I Høsterkøb er gudstjenesten flyttet til søndag eftermiddag. Der kommer mellem 100 og 150 mennesker.
Gudstjenesten er blevet kortere – musikken er ændret. Der et stort samspil mellem præst og
musikafdelingen. Samarbejde i Gudstjenesteudvalg.
Gudstjenesten i Høsterkøb
består af:




Kort liturgi
Musik
Prædiken (nutidigt sprog, humor, relevant, forståeligt).

Det blev debatteret hvornår en god gudstjeneste er god
- Når man får noget med hjem
- Relevant/ nutidigt/ lokalt
- Fred/samtale
- Helhedsoplevelse
- Får nyt perspektiv
- Musikken
Pkt.5

Leje af lokaler

Mail fra Aarhus kommune

På Havkær er de i den situation, at lokalerne ikke matcher efterspørgslen. Dette medfører så, at de er nødt
til at flytte aktiviteter. De har nogle aktiviteter mandag og fredag formiddag, som kræver lidt mere plads
end de har til rådighed lige nu, og vil derfor høre om der kunne findes muligheder i Sognegården.
Ønsket er ikke foreneligt med Sognegårdens vedtægter. Lars udformer et svar.
Pkt.6.

Passionsspillet

Budget / Tilskud i 2020

Lars orienterede om status i projektet. Der er ansøgt om midler i 2020 fra en pulje, der er afsat til
projekter.
Pkt.7.

Bydelsfest

Stiftende generalforsamling 26. sep.

Lars og Jørgen har deltaget i et møde om den fremtidige form for bydelsfest. Der skal nedsættes en
forening for at kunne søge fonde. m.m. Der udarbejdet vedtægter, og der er stiftende generalforsamling til
den forening der skal forestå bydelsfesten d. 15. maj 2020.
Pkt.8.

Præstenyt

Kastedkonfirmanderne er startet i dag, der er 6 der skal konfirmeres i Kasted og undervisningen forgår i
graverbygningen i Kasted.
Pkt.9.

Genbrugsbutikken

Der er nu 58 medarbejdere, og omsætningen runder 800.000 kr i 2019.
Pkt.10.

Sognestøtten

- Støtter lokale tiltag.
- Har givet tilsagn om støtte til bussen på Havkær.
- Har bl.a betalt møbler fra genbrugsen til møblering af lejlighed for krigsveteran.
Pkt.11.

Kirkeblad

Kasted indbetaler kr. 20.000. Der udkommer et nyt nummer nov. – feb. hvert nr. koster ca. kr. 36.000.
Pkt.12.

Eventuelt

Der blev givet udtryk for et godt møde ikke mindst på grund debatten om liturgi.
Pkt.10.

Næste møde

17. februar 2020

