Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Onsdag d. 14. marts. 2018 kl. 19.00 – 21.00 i KIRKEHUSET
Fremmødt: Arne Højgaard, Christian Rønlev Berwald, Gudrun Noesgaard, Lisbeth Kristensen,
Margit Svenningsen, Niels Larsen, Eva Mogensen, Bodil Pedersen, Arne Silkjær.
Afbud: Jens Krarup.

Dagsorden:
1. Underskrift af referat
Referat fra d. 20. februar, godkendt og underskrevet
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med ekstra punkt uden ændringer.
3. Regnskab (Bodil Pedersen)
Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017 for Redsted-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34685711, Regnskab 2017,
Afleveret d. 12-03-2018 11:40.
Bilag til regnskabsinstruks ajourført.
4. Siden sidst:
Gudrun fortalte om torsdagscafé, en god dag, hvor der var banko og fortælling fra Afrika.
Christian har fået ny telefon. Der har været en varmeprøvning i Redsted kirke, men det fungerer
ikke som det skal, da det var koldt i kirken i søndags. Det skal lige tjekkes op med Arkitekt Gert
Madsen inden endelig godkendelse.
Medarbejder udviklingssamtaler er afsluttet.
5. Fælles konfirmationer
I 2019 er der ca. 20 konfirmander. Der ønskes fremadrettet, kun 1. konfirmationsdag om året.
Vi vil gerne fremme fællesskabsfølelsen i sognene i pastoratet generelt. Også ved konfirmationerne,
så det bliver et samlet hold til både undervisning og konfirmation. Det kan så køre i rotation i de
største af sognekirkerne.
Konfirmation ønskes 4.s.e. påske. 19. maj. i 2019.
6. Præstegården….. Have, gange, værelser
MR besluttede at værelserne i præstegården skal sættes i gang, hurtigst muligt. Gudrun kontakter
Mette M. Jørgensen, for at finde ud af det videre forløb.
Have, gange m.v. vil der løbende følges op på.
7. Glaskunst i Hvidbjerg kirke
Gitte Røntved, vil give et forslag til glaskunst. Christian og Gudrun tager et møde hende.
8. Nyt fra præsterne
Christian orienterede om planerne for at oprette et børneråd. Børnerådet skal være med til at
arrangere møder, spisefællesskaber og engagere forældrene i gudstjenester.
Christian foreslår et råd bestående af 3-4 børn og 2 voksne (frivillige).
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9. Ansættelse af organist
Ansættelsesudvalget og personalekonsulenten har ansat Lars Lundgreen som organist i hele
pastoratet. Med 15 timer i ugen + rådighedsbeløb. Det skulle gerne give plads til at udvide hans
engagement i pastoratet.
MR skal prøve at finde vikar for organisten ved sygdom m.v.
10. Nyt fra kasserer og andre M.R. medlemmer
Niels L. Der er nu, at de ansatte skal se om de har ferie til gode inden d. 1. maj. - VISDA- fra
budgetsamrådsmødet d. 13. mar.
Eva M. har givet udtryk for et ønske om at sløjfe gangstien mod nord og erstattet med græs.
Ang. langs Hvidbjerg kirke og kapelbrug i, så ønsker man at gruset bliver erstattet med fliser, så
man undgår de bløde steder. Gudrun undersøger mulighederne i stiftet.
Ang. Lockout eller strejke, skal MR orientere sig om hvem der er omfattet af reglerne.
Arne S. – Kirkebussen, holder stormøde i Sejerslev d. 30. maj 2018 kl. 19,30.
- AV-udstyr i Redsted afsluttes med det udstyr vi har lånt.
Hvidbjerg kirke vil AV-udstyret koste ca. 50.000,-. Gudrun går videre med opgaven.
11. Kåre Klint kirkestole:
Balderus stoleflet, præsenterede 2 modeller af Kåre Klint kirkestol, en smal og en bred. En med
salmebogshylde og en uden. MR. Valgte at få lavet op til 24 stk. med kuvertflet i Kirkens farve af
de brede, med salmebogshylde. Stolene skal laves i samme farver som interiøret i kirken og leveres
inden sommeren 2018.
12. EVT.
Gudstjenesteudvalget bliver suppleret med Lone S. Andersen fra Karby og Johan Jacobsen fra
Agerø.
Kommende Mødedatoer:
Menighedsrådsmøder:
Tors. 12. apr. Kirkesyn i Hvidbjerg kl. 17,00 i Redsted kl. 18.00. herefter
menighedsrådsmøde kl. 19.00
Tirs. 22. maj kl. 19.00. Budgetmøde
Plan over "kaffevagter" i. forbindelse med Gudstjenester
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.
Sådan nogenlunde forstået:

Arne Silkjær.
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