Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Torsdag d. 16. aug. 2017 kl. 19.00 i KIRKEHUSET
Fremmødt: Arne Højgaard, Eva Mogensen, Gudrun Noesgaard, Niels Larsen, Jens Krarup, Margit
Svenningsen, Anne Holck, Arne Silkjær
Afbud: Lisbeth Kristensen.
1. Underskrift af referat
Referat fra d. 1. juni underskrevet
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden ændringer.
3. Siden sidst
Ved syn af præstebolig i Redsted, der var enighed med provsten, om at der skulle en renovering til.
Ang. ekstra værelser, så afventer vi og ser på de ansøgningernes ønsker. Indtil videre er der 3
ansøgninger til den ledige præstestilling. En af ansøgningerne ville gerne gå på arbejde og ikke have
kontor i hjemmet. Den mulighed kan vi se på ved en evt. ansættelse.
Brev fra biskoppen med bilag d. 23. juni. Rundsendes til alle MR. Medlemmer. Alle MR skal med
til mødet, er en forhindret, skal suppleanter indkaldes.
Fortrolig postkasse på DAP må gerne være tilgængelig for alle MR. Arne S undersøger muligheden.
Lakering af gulv i kirkehuset skal gøres ind vi rigtig går i gang igen inden 3 sep. Jens sætter det i
gang hurtigst mulig.
Musset har et krucifiks fra Hvidbjerg kirke, som de har haft siden 1930erne. Det er stadig Hvidbjerg
kirke den og MR ønsker at overveje anvendelsen. Gudrun undersøger muligheder om hvad MR
ønsker at gøre fremadrettet.
Konfirmandlejr på hulhøjen d. 7. aug. En god dag med glade konfirmander. Cool Teens en god
oplevelse for alle. Alice vil gerne fortsætte kursusforløb i Vestervig, hvilket er bevilliget.
4. Endeligt byggeregnskab efter ombygningen af Redsted Kirke
Arne H. har fået få de endelige tal fra Bodil som bilag, og det fulde beløb overskrider ikke det
budgetterede beløb, da konservatoren ikke var med i selve budgettet.
5. Projektet BARK
Udvalget har ønsket at kirkerne er mere synlige i samarbejdet. Det er vigtigt at det kirkelige indhold
er med i det der foregår i kirken. Der spores en tilfredshed med at MR nu også er med til møderne.
Der er møde igen mandag d. 21. aug. hvor Gudrun deltager.
6. Arven fra Kresten Horsager
Der er endelig kommet boafgift fritagelse og der er oprettet en konto til formålet, så nu skulle det alt
sammen være i orden og vi kan arbejde videre med udsmykningsplaner og projekt mindelund.
7. Mødet med biskoppen d. 13. sep.
Arne S rundsender papirer fra biskoppens mail d. 23. juni 2017.
Alle 3 MR mødes kl. 16,30. i alt 26 + biskop og provsten.
Gudrun bestiller mad og Lisbeth sørger for drikkelse denne dag.
8. Nyt fra præsten
Anne starter med at give eneundervisning til en konfirmand.
Fra 3. okt. når Benedicte er tilbage, starter Anne med at tømme kontoret.
D. 12. sep. Hel dag med konfirmander.
D. 17. sep. Vil konfirmanderne gerne have calzonebrød efter gudstjenesten.
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Birthe S. er også mulig som kirkesangervikar fremover.
At vi holder kontakten til friskolen, ang. evt. korsamarbejde.
9. Nyt fra kasserer o. a.
Arne H. Der er ikke så meget nyt. Ang. måleraflæsninger, så vil Bodil gerne have dem, så han kan
få afregnet med Anne H og Bolig.
Arne S. Kulturmødet – meld til Arne S ang. hjælp ved Kirkebussen, vagtskema medsendes.
Voksenkonfirmand ekskursion i uge 9 fra 2. til 4. marts 2018. Tilmelding inden 1. okt. og pris for
turen vil være ca. 3000,10. Evt.
Ang. indkommet forslag om fællesindkøb af 100 nye salmer, er Redsted MR ikke på nuværende
interesseret anskaffelsen af disse.
Alle kirker synger d. 27. sep. I Redsted kirke. Arne S. vil prøve at få arrangementet op at stå, så hvis
der er nogen der gerne vil eller kender personer der kunne tænke sig at give indlæg af 5-7 min.
Varighed, så meld det gerne Arne S.
Kommende Mødedatoer:
Menighedsrådsmøder:
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
Redsted d. 20 august kl. 10,30 Arne Højgård
Hvidbjerg d. 27 august kl. 10,30 Jens Krarup
Redsted d. 3. september kl. 14,00. Margit
Hvidbjerg d. 10. september kl. 14,00 Gudrun
Redsted d. 17. september kl. 10,30 Arne Silkjær (Calzonebrød)

Referent: Arne Silkjær.
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