Referat fra menighedsrådsmødet i Redsted-Hvidbjerg
Tirsdag d. 14. mar. 2017 kl. 19.00 - 21.00. i KIRKEHUSET
Fremmødt: Gudrun Noesgaard, Bodil Pedersen, Niels Larsen, Eva Mogensen, Jens
Krarup, Arne Højgaard, Margit Svenningsen, Lisbeth Kristensen, Anne Holck, Arne Silkjær
Afbud:
1. Regnskab
Regnskabet: Redsted-Hvidbjerg sognes menighedsråd, CVR-nr. 34685711, regnskab
2016, afleveret d. 09.-03-2017 09,46 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger:
Regnskabs protokollatet blev underskrevet og afleveret til kasserer Bodil Pedersen.
Regnskabserklæring blev underskrevet af formand, kasserer og regnskabsfører.
Budgetmøde holdes i forbindelse med menighedsrådsmødet 1. juni kl. 19,00 i Redsted
kirkehus.
2. Underskrivning af referat
Godkendt og underskrevet referat fra d. 12. jan.
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelser.
4. Siden sidst
Svar fra biskoppen på brev fra formanden om ny præsteansættelse. Den nye præst skal
bo i Redsted og være sognepræst i alle 6 sogne.
Mette Moesgaard Jørgensen har lovet at holde prædiken til genåbningen af Redsted kirke.
Gudrun og Niels har været på et formands- og næstformandsmøde.
5. Ombygning - hvordan går det? Økonomi.
Ansøgning om udtagning af de ekstra bænke. Blev godkendt d. 24. 02. 2017.
Ombygningen kører med en uges forsinkelse, bl.a. fordi tilladelsen til
ekstrabænkeudtagning skulle i hus. Økonomien hænger sammen, og der er lidt ekstra
udgifter til ekstra gulvtegl og flytning af lysekrone i koret m.v.
Men tidsplanerne forventes at holde, med inddragelse af bufferugen.
6. Indvielse af Redsted Kirke Palmesøndag
Provsten kommer og holder prædiken. Gudrun har lavet et lille indlæg til kirkebladet.
Der bliver et lille traktement. MR regner med at der kommer 100 personer.
Gudrun bestiller 250 sandwich til festen.
7. Plan over "kaffevagter" i. forbindelse med Gudstjenester
• Hvidbjerg 26. marts kl. 10,30 Arne Højgaard.
• Hvidbjerg 14. apr. Kl. 10,30 Gudrun Noesgaard
• Redsted 16. apr. Kl. 9,00 Gudrun Noesgaard
• Hvidbjerg 23. apr. Kl. 10,30 Arne Højgaard
• Hvidbjerg 14. maj kl. 9,00 Gudrun N.
• Redsted 21. maj kl. 10,30 Lisbeth K
• Hvidbjerg 28. maj kl. 10,30 Niels L
• Redsted 4. juni kl. 9,00 Gudrun
• Hvidbjerg 5. juni kl. 10,30 Menighedsrådet
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•
•

Redsted 11. juni kl. 9,00 Margit L.
Hvidbjerg 18. juni kl. 10,30 Gudrun Noesgaard

8. Hæk på kirkegården, som er gået ud
Torben (graver) har lov til at grave hækken op og firmaet ”Have og anlæg” sørger for
nyplantning ved sektion 3, hvor hækken er gået ud.
9. Mail - hvordan gør vi det bedst
Gudrun vil gerne have en reaktion fra alle, når man indkalder til møde, hvad enten man
kommer eller ikke.
10 Fælles pastoratmøde d. 16. marts
Mette Moesgaard Jørgensen kommer. 10 fra Karby, 5 fra Agerø.
MR skal kridte skoene, hvis vi skal gøre os forhåbninger om en ny præst til pastoratet. Der
skal bruges det netværk man hver især har.
11. Nyt fra præsten
Anne Holck: nævnte afslutningen af minikonfirmanderne.
Kirkebladsudvalget har holdt sit første møde og fordelt opgaver/ansvar.
Aktivitetsudvalget har besluttet at lave udflugten til Thy, med Ulla Andersen som guide.
Provsten har pålagt Anne at holde den frihed, hun har pligt til. Provsten er klar til at
indsætte vikarer.
12. Nyt fra kasserer o. a.
Arne H. Forespørgsel om lørdagsdåb. Det skal vi gøre, hvis et ønskes.
Eva M. Spurgte om hvad man gør i tilfælde af blomsterne i forbindelse med bisættelse og
begravelse. Lisbeth kontakter Torben angående blomster og kranse.
Niels L. Orienterede om provsti og hæk. Det bliver sådan at alle pastorater i provstiet skal
indordne sig provstiets beslutninger.
Jens K. Orienterede om arbejdet i ”de 7 sogne”.
13. En "anderledes Gudstjeneste" (børn, unge, o. a.) Udsættes til næste møde.
14. Evt.

Kommende Mødedatoer:
Menighedsrådsmøder:
Fælles pastoratmøde d. 16. marts kl. 19,00
Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19,00
Torsdag d. 1. juni 2017 kl. 19,00
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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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