Fælles Menighedsrådsmøde d. 27. marts 2018 i Redsted kirkehus.
Afbud fra: Redsted: Eva Mogensen. Karby: Klaus Mogensen og Johan Gregersen. Benedicte Tønsberg og
Arne Silkjær.
1. Valg af ordstyrer og referent
Jens Holm blev valgt til ordstyrer og Bodi Damgaard til referent.

2. Hvordan ønsker vi konfirmationerne fremadrettet (én eller flere kirker) ?
Der var en god dialog om fordele og ulemper samt holdninger til ændring eller ingen ændring af afholdelse
af konfirmationssøndage.
De nævnes i punktform:
- Én fælles konfirmation i én af de 3 store kirker
- 2 kirker med turnusordning mellem de 3 store kirker (Karby, Hvidbjerg og Redsted) hvert år og de 3
små kirker.
- Bruge Agerø, når der ér 1 eller flere konfirmander derovre
- Lægge os fast på bededag og søndag efter bededag, evt. også lørdag
- Forsætte som nu med at præsterne bestemmer søndagene. Antal af konfirmander kan være det
afgørende for antal søndage og fordeling mellem kirkerne.
- Der kan være lokale, som er inviteret til flere konfirmationer i pastoratet.
Tilbud om at alle i familien kan deltage i kirken, da det er en familiefest i kirken også udover festen i
hjemmet.
- I de større byer (også på Mors i Nykb.) har man ikke den mulighed for at hele familien er med i
kirken.
- Drøfte det med de kommende konfirmander og deres forældre
- Budskabet i konfirmationsundervisningen er bl.a. at formidle en tro, fællesskab og samhørighed, og
så bliver de spredt til selve konfirmationen?
- Det er mange højmesser, der bruges til konfirmationerne.
- Det er for tidligt med denne store ændring
- Når menigheden ”har lært” at bruge pastoratets kirker, og det ikke hedder sig ”min kirke” kan vi tage
det op igen.
- Vi kunne starte med at flage i alle sogne på ”alle” konfirmationssøndage”
Konklusion: Vi ændrer ikke på nuværende tidspunkt proceduren. I august kan datoerne meldes ud.
3. Evt.
- Fælles telegrammer til konfirmander i Sydvestmors Pastorat.
Det blev besluttet at vi (Arne S og Henrik) laver et fælles telegram med alle kirker til de kommende
konfirmander. Arne S og Henrik sørger for uddeling på konfirmationsdagene.
- Præstedeltagelse til menighedsrådsmøderne
Gudrun foreslog, at vi skulle tænke ind i planlægning af vore møder, om nogle kunne placeres samme dag
og med forskudt starttidspunkt, hvor præsterne deltager den 1. time. Det vil give mulighed for reducere
deres tid til mødeaktivitet.

31.03.18 Bodil Damgaard Hansesgaard
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