Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Tirsdag d. 6. februar 2019 kl. 19.00 – 21.30 i KIRKEHUSET

Agerø: Arne Pedersen, Jens Holm,
Karby/Tæbring/Rakkeby: Klaus Mogensen, Kirsten Mørch-Nielsen, Henrik Mørch-Nielsen, Finn Schmidt
Knudsen, Eva Pedersen, Gitte Søndergaard, Ellen Weisbjerg, Karen Margrethe Lynggaard, Bodil Damgaard
Hansesgaard, Finn Olesen, Johan H. Christensen Annette Hanskov.

Redsted/Hvidbjerg: Arne Højgaard, Gudrun Noesgaard, Jens Krarup, Niels Larsen, Lisbeth Kristensen,
Arne Silkjær.
Provst: Mette M. Jørgensen. Præster:
Afbud: Christian Rønlev Berwald (orlov), Benedicte Tønsberg, A. Gudrun Lauridsen, R. Margit
Svenningsen, A. Brian Høyer, R. Eva Mogensen.

DAGSORDEN
1. Mette Moesgaard orienterer om det formelle ifm. annoncering og ansættelse af ny præst samt
tidsplan for processen.
Gudrun bød velkommen. 588. Herre gør min liv til bøn.

Takkede for at hun måtte komme. Til avisen har biskoppen meldt at det er blevet besluttet at man må slå en
½ præstestilling i pastoratet. Selvom pastoratet ikke har flere indbyggere. End til en præst.
Vi skal være gode for at få stillingen besat. Der er i øjeblikket præstemangel
Vi skal have en annonce i præste foreningens blad i april mdr.
Orienteringsmøde med biskoppen i maj, til udvælgelse.
Ellers bliver det genopslag.
50 % er ikke tjenestemand, derfor ikke bopælspligt. Men MR kan tilbyde en bolig i Karby.
Hvorfor ikke få stillingen Nordvestmors pastorat med i samme annonce? Så kunne man måske gøre lidt for
at ægtefæller ville ansøge. Muligheden er ikke tilstede, da Nordvestmors er i fuld gang.
Processen:
Stillingsopslag 2. april, som Mette M. gerne læser igennem inden opslag. Ansøgningsfrist fra 2. – 28. apr. i
de uger, må MR påregne fremvisning af faceliteterne.
Deadline til præsteforeningens blad er ca. 15. mar. 2019
Så kan der holdes orienteringsmøde med biskoppen engang i Maj. Biskoppen indkalder.
De udvalgte personer, kan indkaldes til at prøveprædike med ca. en uges varsel. Evt. en
hverdagsgudstjeneste.
Så vælger MR en kandidat for indstilling til ansættelsen.
Kunne man forstille sig at der kunne laves en kombinationsstilling, med andre officielle opgaver. Så skal
MR selv finansiere den. Måske, et samarbejde med Sydthy provsti.
Men det optimale, vil være at gå efter 50% stillingen, helhjertet.
Måske en halvtidspræst med regnskabsføring som opgave.
Vi skal tænke i alle de scenarier vi kan. Man skal ikke have for langt til arbejde, gerne med bopæl på Mors.
Vi må ikke give op på forhånd. Ellers skal der udarbejdes en plan B.
Arbejdsplanen ligger på DAP. Arne S. rundsender den i pdf. format.
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Herefter fortsætter vi med vores interne møde med følgende emner.
2. Underudvalg til udarbejdelse af stillingsopslag til præstestillingen m.v.
En fra hvert sogn. Gudrun L. Agerø, Kirsten M.N. Tæbring., Ellen W. Karby. Lisbeth K. Redsted. Gudrun
N. Hvidbjerg. Gitte S. Rakkeby.
Tager nok afsæt i sidste annonce.
Dato for mødet i udvalget: 20. feb.
3. Underudvalg vedr. Benedictes fratræden 26. maj.
Bodil Hansesgaard, Benedicte, Ellen W., Niels L., Klaus M.
Benedictes vil gerne have en mindre fest, da hun syntes hun lige har haft en stor fest.
Bodil luftede tanken om at bruge præstegården Karby til festlighederne.
Mødes når Bodil indkalder, gode ideer kan man bare maile til Bodil.
4. Ansattes arbejdstøj med ”firmanavn”.
Ideen er fremsat af graverne, som gerne ville have et ansigt udadtil for alle gravere i pastoratet. Ideen blev
positivt modtaget. Af logoet ”Sydvestmors pastorat” med Tæbringkorset, udarbejdes et format der kan
bruges på alle beklædning dele.
Graverne tager en snak om ensartet arbejdstøj, farver og logo. Finn O. orienter Ellen W.
Afløser skal også have arbejdstøj.
5. Velkomstkurv og – krus
Er fremkommet som et ønske fra BARK, så man repræsenterer kirken og pastoratet bedre i velkomstpakken
fra ”Superlandsbyen”. Krusene laves af Jonna Juhl med Tæbringkorset. Alle MR er positiv for ideen og vil
også gerne bruge den som gaver til ansatte m.v.
Der blev snakket om at bruge samme krus til kirkekaffen. Men det er ikke særlig praktisk, og dermed faldt
forslaget.
6. Indkøb af salmebøger
Salmebøger til plejehjemmet, som en forespørgsel. Men ikke MRopgave, det må være plejehjemmets.
Gudrun undersøger hos plejehjem og kommunen.
Christian og Benedicte har ønsket flere ”100 salmer”, 40 til hver kirke. Hertil var stemningen, at der skal
indkøbes et sæt til hver kirke med påtrykt ”Sydvestmors pastorat”. Arne S. tager tilbud hjem og bestiller.
Max. 150,- kr. stk.
7. Fælles gaveregler ifm. Mærkedage.
Når de ansatte har runde fødselsdage m.v., kan der så opnå enighed om at have ens gaveregler for alle MR,
så alle der har rund fødselsdag m.v. Dette gælder for både ansatte og menighedsrådsmøder.
Margit S. har en liste for Redsted/Hvidbjerg som bruges som model. Tages med på næste fællesmøde.
Bodil H. koordinere planerne i de andre MR.
8. Regler ifm. bisættelse/begravelse af ikke medlemmer af folkekirken
Det er kun bryllup, der må holdes udenfor kirkerummet.
MR er enige om at begravelserne er for dyre. Holdningen er generelt, at de er flove over at opkræve så
mange penge af de efterladte. Men har lidt forståelse for at det er kirkegårdenes drift der er for dyr i forhold
til antal betalere. MR er presset på penge til vedligehold af bygningerne og de mange kirker.
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Der er en fælles holdning til at der arbejdes på, at få en ens betalinger for alle MR i hele provstiet. Dette
tages med på det forberedende budgetsamråd i april.
9. Evt.
God kyndelmisse arrangement i Tæbring kirke med suppe i stedet for kaffe. En fantastisk ide.
Organistsituationen. Lars L. er ved at søge førtidspension, da han stadig er sygemeldt. Bodil H. forbereder
sig på sygesamtale og fremtiden.
I kirkelige sammenhænge, så er der tradition for at ville have orden i sagerne, men der er stadig mangler på
ansættelser og kontrakter, som søges løst fremadrettet.
Spørgsmålet om konfirmationerne i pastoratet. Så ligger de i bededagene hver år. Henholdsvis kl. 10.00 og
kl. 12.00.
Turnussen følger planen Christian R. har lagt, 2020 bliver det formentlig:
St. Bededag, fredag 8. maj: Redsted kl. 10 og Rakkeby kl. 12
Lørdag den 9. maj: Karby kl. 10.00 og Hvidbjerg kl. 12.00
Søndag den 10. maj: Agerø kl. 10.00 og Tæbring kl. 12.00
Næste møde:
Ons. d. 27. feb. Kl. 19.00 i Redsted kirkehus

Sådan nogenlunde forstået: Arne

Silkjær.

3

