Referat fra menighedsrådsmødet i Redsted-Hvidbjerg
Torsdag d. 27. apr. 2017 kl. 19.00 - 21.00. i KIRKEHUSET
Fremmødt: Gudrun Noesgaard, Niels Larsen, Eva Mogensen, Jens Krarup, Arne Højgaard, Margit
Svenningsen, Anne Holck, Arne Silkjær
Afbud: Lisbeth Kristensen,

MR mødet, onsdag d. 19. april er flyttet til møde 27. april 2017 kl. 19,00
1. Underskrivning af referat
Godkendt og underskrevet referat fra d. 14. mar.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3. Siden sidst
Forberedende budgetmøde, ros for godt arbejde. Foredrag af Kirsten Sanders om fremtidens
kirkegårde. Hun havde flere ideer om mere fælles opgaver.
Ulla Andersen har fortalt lidt om folkekirkens familiestøtte. Her er ideen om at de gerne vil have
frivillige til hjælpe svage familier. Vi vil gerne have, at hun kommer og fortæller om arbejdet.
Gudrun forespørger om økonomisk støtte til indkøb af ny computer da den gamle er brudt ned. Det
besluttes at MR betaler, pga. af den meget brug i arbejdet. Regning sendes Bodil.
4. Præstegårdens ombygning
Ang., renoveringen har provstiet afsat penge til renovering af præstegården i Redsted. Det er
provstiets udgift og afholdes af dem.
5. Økonomi efter ombygning af Redsted Kirke
Økonomien ser ud til at holde på helheden. Men alle regninger er ikke modtaget endnu.
6. Fordeling af økonomi i.forb. med fællesmøder (6 sogne)
Fremover deles fællesregninger mellem KTR en del og RHA.
7. Nyt fra præsten
Anne informerer om, at hun er ude af præstegården senest 30. juni.
Hun vil gerne om hun kan låne kirkehuset fra. 19. – 23. okt. som forud aftalt. OK
Sidste tjeneste med konfirmanderne er d. 12. sep. da de ikke kommer til præst igen før efter
efterårsferien. Mette spørges til undervisningspligten af konfirmander og minikonfirmander.
Konfirmandindskrivning d. 6. juni, hvor Anne opfordrer Gudrun og Arne S. til at være til stede.
Konfirmandlejr d. 7. aug. kl. 9 – 8. aug. Kl. 10,00.
12. sep. Kathrine van Godt med konfirmander.
D. 17. sep. er der være konfirmandvelkomst gudstjeneste.
Høstgudstjeneste d. 3. sep. i Redsted kl. 14,00. Bagefter foredrag med Danmarks mindste mand Dan
Jacobsen, om hvordan og med BS C.
Præstegårdens køkkenhave dyrkes af Jens Kristian indtil ny præst kommer.
MR siger god for at Anne tager hængemappe møbel og et lille metalskab med sig når hun rejser.
Den officielle dato er 22. okt. kl. 10,30 for afskedsprædiken. Den 21. okt. holder Anne intern
familliedag.
Anne vil gerne at festivitas i forbindelse med aftrædelse, 25 års jubilæum og fødselsdag slås
sammen til et.
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8. Nyt fra kasserer o. a.
Arne H. Der er ikke noget specielt nyt.
Eva M. Bestilt Bent Borg til at kalke kirken. Snakker med ham pletter i kirken. Orglet
er blev stemt. Der er endnu ikke lavet kirkesyn, dato kommer senere.
Niels L. Der skal afholdes MUS samtaler i løbet af maj mdr. Datoer aftales med de
enkelte i apr.
Jens K. På aktivitetsudvalgsmødet, blev man enige om at fine sammenklappelig
talerstol. Rikke Nielsen fortæller d. 18. maj. Kl. 19,00 I Karby kirke.
Arne S.
Minikonfirmander fra efterårsferien til marts mdr.
Ang. juniorkonfirmand og konfirmandsamarbejde med Frøslev som en mulighed.
Skal vi have en aften m. spisning og foredrag om Uganda tur. OK
9. Evt.
Jens vil gerne have et punkt med, om de 7 sogne, på et af de kommende møder.
12. juni laves en rulletur med bus, Niels og Tove vil gerne være med.
Ønske om at der kommer et mødeforslag fra de 7 sogne, inden de aftaler dag. Eks. Hvidbjerg kirke
fra BARK. Bilag udleveret af Anne.
Generel snak om kirkelivet og hvad kan vi gøre.
Kommende Mødedatoer:
Menighedsrådsmøder:
Kirkesyn i Hvidbjerg kirke d. 1. juni kl. 17,00.
Torsdag d. 1. juni 2017 kl. 19,00 Budgetmøde holdes i forbindelse med
menighedsrådsmødet
Onsdag d. 16. aug. kl. 19,00
Tirsdag d. 19. sep. kl. 19,00
Onsdag d. 11. okt. kl. 19,00
Torsdag d. 14. nov. kl. 19,00
Plan over "kaffevagter" i. forbindelse med Gudstjenester
• 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
• Redsted 11. juni kl. 9,00 Margit L.
• Hvidbjerg 18. juni kl. 10,30 Gudrun Noesgaard

Referent: Arne Silkjær.
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