Referat fra menighedsrådsmødet i Redsted-Hvidbjerg
ONSDAG d. 12. jan. 2017 kl. 19.00 - 21.00. i KIRKEHUSET
Fremmødt: Gudrun Noesgaard, Niels Larsen, Jens Krarup, Arne Højgaard, Lisbeth
Kristensen, Anne Holck, Arne Silkjær
Afbud: Eva Mogensen, Margit Svenningsen
1. Underskrivning af referat
Godkendt og underskrevet referat fra d. 17. nov.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden ændringer.
3. Siden sidst v. Gudrun
Mandag d. 9. jan. 2017. kl. 10. haft opstartsmøde med arkitekt og håndværkerne i
forbindelse med renoveringen i Redsted kirke.
Vi har haft krybbespil og hellig trekonger arrangement, som har været en succes, med god
tilslutning.
Kursus for nye menighedsrådsmedlemmer, Jens har fået indbydelse, man kan ikke være
med.
Formænd for Agerø og Karby vil gerne have et formandsmøde, mødet aftalt til d. 25. jan.
Der er aftalt et møde d. 9. feb. Kl. 19,00 i Redsted kirkehus. Hvor formænd i de 3
menighedsråd, kontaktpersoner og Benedicte Tønsberg, Anne Holck deltager.
4. Indkøb af diverse materialer
MR har besluttet, at der ikke skal søges om indkøb af forbrugsvarer til printer m.v. Indkøb
af diverse materialer ønskes fortrinsvis på konto til Redsted-Hvidbjerg hos Bill
kontorservice. Husk at oplyse navn på hvem der henter.
5. Plan over "kaffevagter" i. forbindelse med Gudstjenester
Det er en succes, hvor mange benytter tiden til en hyggesnak, som giver et mere socialt
netværk i kirken. Personalet er også glade for det.
Der laves 3 kander kaffe, som serveres sammen med en småkage. Værten skal byde
velkommen og sørge for at der er kaffe og småkager.
I Kirkehuset d. 22. jan. Kl. 14,00: Gudrun Noesgaard.
Hvidbjerg kirke d. 19. feb. 14,00: Arne Højgaard.
Hvidbjerg d. 5. mar. Kl. 10,30: Gudrun Noesgaard
Hvidbjerg d. 26. mar. Kl. 10,30: Niels Larsen
6. Nyt fra præsten
Anne Holck: Der er købt bibler til konfirmanderne.
Jens har også fået en, som ny medlem af menighedsrådet.
Benedicte og Anne er lidt misundelige på dem der har anskaffet sig 100 nye salmer og
himmelske toner. De har hver især købt et eksemplar, for at se om der skal anskaffes et
større antal. Hvis Karby vil være med, så købes der 25 stk. i fællesskab.
Anne har ønske om at få en ny ritualbog. MR har besluttet at hun gerne må købe ny bog.
Udfordringer ved vokseneskursionen til KBH. at holdet er oppe på 36 personer.
7. Nyt fra kasserer o. a.
Arne H. Det var et godt byggemøde, men det var for langtrukken. Vi kan godt
korte ned på længden, men stadig sikrer effektiviteten.
Husk navn ved indkøb til Kirke og MR.
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Der er besluttet at fotograf Torkild Østergaard tager et billede konfirmanderne.
Arne S. Ny Hjemmeside er under opbygning. Samarbejdet med
københavnerturen og Frøslev konfirmanderne er ved at være på plads.
8. "Alle Kirker synger" i Hvidbjerg d. (aftale om det praktiske)
Ang. traktementer, så serveres der sandwich, cider og rødvin.
Drikkevarer servietter, glas sørger Lisbeth for. Gudrun bestiller 120 sandwich.
Anne og Arne laver selve programmet og finder ud af hvem der laver indlæg.
9. Medarbejdermødet d. 24. januar
Mødet er flyttet til Glomstrupvej 21, 7970 Redsted, pga. at tirsdagshjørnet er i kirkehuset
denne dag. Lisbeth kommer med brød og Arne H. sørger for kaffe.
10. Benedictes jubilæum (d. 5. eller 25. februar???) begge datoer står i kirkebladet....
Benedictes 25 års jubilæum er d. 5. feb. MR tilmelder sig individuelt til Klaus Mogensen og
Niels overbringer gaven til Benedicte. Margit spørges om indkøb af gaven. MR afholder
udgiften.
11. En "anderledes Gudstjeneste" (børn, unge, o. a.)
Familiegudstjeneste med spisning blev nævnt som en mulighed. Udsættes til næste gang.
12. Redaktionsudvalg, visionsudvalg og "De 7 sogne"......
Arne S. vil gerne med i Redaktionsudvalg. Jens Krarup er med.
Visionsudvalget har er der pt. Ingen aktuelle med.
Jens er også med i ”De 7 sogne”.
13. Fastsættelse af mødedatoer
Tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 19,00
Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19,00
Torsdag d. 1. juni 2017 kl. 19,00
14. Evt.
Ved indvielsen af Redsted kirke Palmesøndag den 9. april spørges først biskop Henning
Toft Bro, om han vil være gæsteprædikant. Hvis han ikke kan, spørges Mette Moesgaard.
Hvis hun ikke kan, spørges ”Anne fra Salling”.
Kommende Mødedatoer:
Menighedsrådsmøder:
Tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 19,00
Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19,00
Torsdag d. 1. juni 2017 kl. 19,00
Fremtidige møder med arkitekten i forbindelse med byggeriet:
Arkitekten indkalder efter behov.
Uge 14. 9. april. 2017. Kirken åbnes palmesøndag.
Referent: Arne Silkjær.
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