Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Onsdag d. 20. feb. 2018 kl. 19.00 – 21.00 i KIRKEHUSET
Fremmødt: Arne Højgaard, Christian Rønlev Berwald, Gudrun Noesgaard, Jens Krarup, Lisbeth
Kristensen, Niels Larsen, Eva Mogensen, Arne Silkjær.
Afbud: Margit Svenningsen
Sang: 787. Du som har tændt

Dagsorden:
1. Underskrift af referat
Referat fra d. 15. januar godkendt og underskrevet
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt uden ændringer.
3. Siden sidst:
Bark mødet, kommer som et selvstændigt punkt.
Lysmesse en god oplevelse. Fastelavn var hyggelig og kort. Vi må overveje mulighed for evt.
pizzaspisning inden gudstjenesten, så der kommer flere med.
4. Vedtagelse af forretningsorden
Forretningsorden gennemgået og vedtaget som den er udformet.
5. Opsamling på Bark mødet
P.E. vil gerne have en opsamling fra mødet, og hvordan vi skal komme videre herfra. MR er stadig
positive, men med respekt for kirkens egentlige opgave. Det vigtigste mener vi stadig er at få folk
til at komme til Gudstjenesten.
Vi er er meget villige til at samarbejde omkring brugen, men har ikke økonomiske midler til andet
end det vi normalt ville investere i.
6. Økonomi (Arne Højgaard)
Der er ikke væsentlige afvigelser på budgettet. I præsteboligen er der kostet 375.000,- som vi har
fået fra 5% midlerne. Men vi har stadig ca. 260.000,- i frie midler. Dog mangler vi indkøb af stole i
Redsted kirke. Arne S. vil prøve at tage tilbud hjem på 30 stk. fletstole.
7. Gudstjenesteudvalg
Udvalget består af et medlem fra hver af menighedsråd i pastoratet. Der regnes med, at der holdes
møde ca. hver 3. mdr. i forbindelse med ny kirkeblad.
Fra Redsted-Hvidbjerg blev valgt: Lisbeth Kristensen
8. Nyt fra præsterne
Der er nyt kirkeblad på vej. Der er indsneget sig en fejl ang. konfirmander, der er nogle der ikke er
med og andre er med. Vi retter på hjemmeside og sætter en rettelse op i kirkerne og ved
købmanden.
Kom gerne med input til layout og gode ideer til Christian, så vi får det bedste kirkeblad.
Infotavler har grøn kant til kirkerne, blå til VIF og rød til beboerne.
9. Nyt fra andre M.R. medlemmer
Lisbeth K. snakkede om at fjerne den gamle stumtjener i Redsted kirke. Og kigger på mulighed for
en ny.
Niels L. –Ang. VISDA- Mette anbefaler at det kommer med på budgetsamrådsmødet d. 13. mar. Kl.
19.30.
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Eva M. Der har været meget lidt oplysning om ringningen i forbindelse med prins Henriks
bisættelse. Orienterede om fælles flyer ang. regler og priser på etablering og vedligehold af
gravsteder m.v.
Arne S. – Alle kirker synger er blevet til Sang og musik i kirkerne. Finde dato for hvornår vi gerne
vil have det hos os. Det tages med til aktivitetsudvalget.
KBH ekskursion 2018. Det blev besluttet ar Arne må bruge mobilpay til at modtage
konfirmandbetalingen på, for derefter at klare de fleste entre betalinger og forplejningen derfra.
10. Arven efter Kresten Horsager
Der ansøges om brug af midler til etablering af AV-udstyr i Hvidbjerg kirke
Evt. få lavet et større glasparti med et livs- eller dåbstræ, evt. til ophængning af navne på de døbte.
Ang. projektor og lærred, så er det meningen at det etableres i venstre side af kirken.
Gudrun vil undersøge mulighederne ang. glaspartiet. Lysglobe og lysekrone i våbenhus tages med i
overvejelserne. MR ønsker at lave en lille mindelund med et par træer og en bænk på nordsiden af
Hvidbjerg kirke.
Arne S. tager tilbud hjem på permanent AV-udstyr i Hvidbjerg.
Gudrun undersøger i stiftet, om tilladelsen til det hele.
11. Kaffevagter
Plan over "kaffevagter" i. forbindelse med Gudstjenester
11. marts – Midfaste - Redsted kl. 10.00 ABT – Gudrun N.
25. marts – Palmesøndag - Hvidbjerg kl. 14.00 CRB - Børnevenlig gudstjeneste – Gudrun N.
1. april – Påskedag - Redsted kl. 10.00 CRB – Arne H.
8. april – 1.s.e.påske - Hvidbjerg kl. 10.00 CRB – Niels L.
22. april – 3.s.e.påske - Redsted kl. 10.00 CRB – Jens K.
29. april – 4.s.e.påske - Redsted kl. 10.00 CRB – Konfirmation – ingen.
13. maj – 6.s.e.påske - Hvidbjerg kl. 10.00 ABT – Arne H.
21. maj – 2. Pinsedag - Hvidbjerg kl. 10.00 CRB - Med efterfølgende pinsefrokost – Lisbeth K.
27. maj – Trinitatis søndag - Redsted kl. 10.00 CRB – Knud L.
11. Organist
Gunhild Olesen havde sin sidste gudstjeneste på Agerø søndag d. 18. feb. Hvor der blev en lille
reception med kaffe og champagne. Gunhilds sluttede med ”Skønneste Mors”.
Efter 1. marts er Lars Lundgren afløser, indtil en fast ansættelse er på plads.
MR skal samtidig tage stilling til problematikken ang. juleaften m.v. der skal tænkes på en evt.
afløserordning.
Niels L. snakker med personalekonsulenten om ansættelsesforholdet i alle 3 MR.
13. EVT.
Gudrun N. fortalte om Tirsdagshjørnet og de frivillige hjælpere. Det blev besluttet, at det bliver
værdsat med et gavekort til sommerferien.
Sponsoratet fra Spar Nord, og så holdes det torsdagscafé fest på torsdag d. 22. feb.
Christian B. køber en ny vimpel til præstegården.
Kommende Mødedatoer:
Menighedsrådsmøder:
Ons. 14. mar. kl. 19.00. Regnskabsmøde
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Tors. 12. apr. kl. 19.00
Tirs. 22. maj kl. 19.00. Budgetmøde

Sådan nogenlunde forstået:

Arne Silkjær.
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