Fælles Menighedsrådsmøde d. 1. feb. 2018 i Redsted kirkehus.
Efter aftale med Poul Erik Olsen bliver dagsordenen som følger.
Punkt 1-først. Punkt 7 næstefter. pkt. 2 – 6 + 8. efter PE og kaffen.
Afbud fra: Redsted: Arne Højgård, Margit Svenningsen, Eva Mogensen. Karby: Kirsten og Henrik
Mørck-Nielsen, Johan Gregersen. Agerø: Johan Jacobsen.
1. Velkomst v. Gudrun Noesgaard.
Med tak for fremmøde og til styregruppen de 7 sogne.
7. Oplæg fra Poul Erik Olsen
Orienterede om BARK projektet. Her er det stadig er muligt at komme med synspunkter og få det
med i det endelige materiale som slutter i efteråret 2018.
2. Indkøb af fælles projektor og lærred (ønske fra præsterne)
Dette er afført af at Christian har brug for lærred og projektor ved forskellige arrangementer. Redsted
har betalt en projektor, Agerø et lille lydanlæg. Karby køber nu et stort lærred på 2 m. pris 2500,- kr.
Arne S. bestiller og sender regning til Finn S.K.
Der ønskes et permanent anlæg i Hvidbjerg kirke, i forbindelse med børne og skole-kirke arbejdet,
med en god placering, så det bliver den bedste løsning for helheden. Redsted-Hvidbjerg arbejder
videre med projektet.
3. Udvalg til udarbejdelse af gudstjenesteliste (ønske fra præsterne)
Christian vil gerne have et udvalg at spare, så udvalget kan komme med ideer og udvikle på bl.a.
højmessen. Det er mest præsterne der har haft styr på det indtil nu, men det ville som udgangspunkt
være en god ide. Til udvalget vælges en person fra hvert menighedsråd, personen skal findes i hvert
menighedsråd inden 1. april.
4. Billedlicens (se DAB, en parallel til KODA)
Landsforeningen af Menighedsråd, kan opfordres til at man kan tilmelde sig som pastorat. Det koster
0,72 øre pr. sognemedlem. Det skal tilmeldes med CVR. Niels tager det med på et
provstiudvalgsmøde om ikke det var en provstiopgave.
5. Præstegårdsudvalg (Jens Holm)
Der ligger ikke mere i dette punkt.
6. Afstemning af forventninger mellem præster og personale (Redsted-Hvidbjerg)
Redsted-Hvidbjerg har haft lidt forventningsafstemning med Christian. Der er forskelligt, han
kirkebetjening og frivillige gør ved og under Gudstjenesten. Det har bl.a. været sådan, at Lise fra
Torsdagscaféen har hjulpet Anne med messehagel m.v. Hvem gør hvad fremadrettet?
Kirken har mange opgaver og nogle værktøjer, men hvilke af dem skal vi bruge.
Der vil blive lavet et udkast til en mere ensretning i betjeningen.
Hvem hælder vandet op vandet i dåbsfadet m.v. Planen er, at det er præsternes snak med de ansatte.
Præsterne skal også have mulighed for at kunne bruge personalet udenfor det normale
arbejdsområde, det forventes at personalet er omstillingsparate. Det hele skal ordnes med et smil.
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Der er taget initiativ til at man tager fat på dialogen. Tilstede skal være kontaktpersoner, præster og
ansatte. Det foreslås at møder foregår om torsdag i arbejdstiden.
8. Evt.
Brug af kapel i Hvidbjerg.
Det vil være at foretrække, at Tæbring og Redsted bruges som de foretrukne, da tilkørselsforholdene
er bedre end Hvidbjerg. Dette bringes videre til provsti og bedemænd.
Gundhild Olesen har sagt op som organist. Hun har spillet i 58 år. Der holdes lidt festivitas, i
forbindelse med sidste gudstjeneste d. 18. feb. kl.10.00 i Agerø kirke. Dette vil Jens H. og Gudrun N.
stå for.
Det blev besluttet at Lars skulle tilbydes at være organist for hele pastoratet. Benedicte og Christian
tager en snak Lars om musikvalg. Gudrun N. og Niels tager en snak med Lars om ansættelsen og
inddrager herefter det øvrige MR og personalekonsulenten i stiftet.
Gudrun fortalte at grunden overfor kirken er sat til salg 100.000,-. Det blev besluttet at kirken ikke er
interesseret i køb.
Eva P. spurgte om de informationer der er opsat ved kirkerne ikke skulle være ens i hele pastoratet.
Det er et ønske om at vores baggrundsfarve fra logo bruges i infotavlerne ved kirkerne.
Skal alle præster på præstetavlerne i alle kirker, eller have alle navne med. Christian argumenter for
signalværdien i at alle navne er med. Benedicte syntes, at det er der hvor man har valgt en præst
navnet skal stå og ikke ved sammenlægninger.
Christian snakkede om 3 ting.
1. Personalehyggemøde, for at lære at kende hinanden og snakke det faglige igennem på en
uformel måde. Det er en god ide og det bakkes op af et samlet MR.
2. Der er kigget på gudstjenestelisten og Christian har 4 konfirmationer i år. Forslaget om at
samle konfirmationen til en kirke. De bliver jo samlet undervist, så hvorfor ikke samle
konfirmationerne til en. Der summes på det.
Meninger er mange og ikke helt enige. Det er måske en snak der skal tages med konfirmander
og deres forældre, inden endelig stillingtagen.
3. Julefrokost, kunne være en fordel at samle de mindre officielle ting i pastoratet, så det bliver
sammen fremadrettet. Det foreslås endvidere, at der skal være med ægtefælle.
På Agerø er der opstået en strikkeklub som strikker dåbsklude. Interesserede kan kontakte Jens H.
Der ønskes fremadrettet kirkekaffe i alle kirker efter gudstjenesterne.
Således nogenlunde forstået Arne

Silkjær
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