Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Onsdag d. 15. jan. 2018 kl. 19.00 – 21.00 i KIRKEHUSET
Fremmødt: Christian Rønlev Berwald, Eva Mogensen, Gudrun Noesgaard, Jens Krarup, Lisbeth
Kristensen, Niels Larsen, Margit Svenningsen, Arne Højgaard, Torben Jensen, Arne Silkjær.
Afbud:

Dagsorden:
1. Underskrift af referat
Referat fra d. 14. november godkendt og underskrevet
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden ændringer.
Gudrun orienterede om at vi har en forretningsorden for menighedsråd, som også skal godkendes.
Dette foregår på næste MR-møde.
3. Siden sidst:
Gudrun har været rundt med julegaver, som tog en hel dag.
Har været til samtlige gudstjenester, for at støtte op om pastoratets beslutning, at vi står sammen
med den nye præst.
En god oplevelse, at præsten står og byder velkommen til menigheden. Dette er muligt når, vi kun
har en gudstjeneste i pastoratet.
En fra menigheden, har ytret ønske om flere gudstjenester i Rakkeby kirke.
4. Christian - Afstemning af:
Forventninger i de forskellige medarbejder sammenhænge: Christian ytrer ønske om en mere
ensartet procedure for hjælp i kirken m.v.
5. Endelig opgørelse og fordeling af fælles udgifter i forb. m. præsteskift
Taget til efterretning. Alle har accepteret fordelingen mellem menighedsrådene.
6. Foto til Google Map.
En henvendelse fra Kim Larsen. For ca. 2500,- + moms. kan man se kirken indvendig i 3600. MR
takker nej.
7. Juletræer m. lys foran kirkerne til jul
Det blev snakket om muligheder for lys i december mdr. Der var et spinkelt flertal for ekstra lys,
Hvor graver bliver medbestemmende om placeringen af lyskæde.
8. Oplæg til Bark mødet (17.1.) Christian, Jens, Gudrun
De skal på rundtur for at se på det beslutninger der er truffet m.v. De vil gerne have en
tilkendegivelse fra MR om brugen og omforandringer i Hvidbjerg kirke.
MR har ikke den fornødne økonomi eller ressourcer til at arbejde videre med de ønskede forslag.
Men er utrolig glade for den opnåede interesse som er skabt.
9. Gudstjenester - hvilke traditioner er vigtige at bevare i de enkelte kirker?
2. pinsedag vil man gerne bibeholde, gudstjenesten og frokosten på tingstedet.
Fastelavn, holdes i samarbejde med sognegården og beboerforeningen i Redsted.
Christian vil gerne have en liste over traditioner der har været. Arne S. laver en liste.
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10. EVT.
Christian foreslog at nedsætte et gudstjenesteudvalg. Tages op på næste møde.
Indlæg til kirkebladet, sendes til Mikkelsbakke se deadline i kirkeblad.
Arven i Hvidbjerg, tages på på kommende møde.
Vi skal have indkøbt store gryder til kirkehuset. Lisbeth køber to.
Eva M. ang. omkostningsberegninger. Orientering fra fællesmødet i Nykøbing.
Kommende Mødedatoer:
Menighedsrådsmøder:
Tirs. 20. feb. kl. 19.00
Ons. 14. mar. kl. 19.00
Tors. 12. apr. kl. 19.00
Tirs. 22. maj kl. 19.00
Plan over "kaffevagter" i. forbindelse med Gudstjenester
04. feb. Kl. 19 Redsted (Lysmesse) – Margit i kirkehuset
11. feb. Kl. 13. Hvidbjerg (Fastelavn) – kommer senere

Referent: Arne Silkjær.
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