Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Onsdag d. 12. april 2018 kl. 19.00 – 21.00 i KIRKEHUSET
Fremmødt: Arne Højgaard, Gudrun Noesgaard, Jens Krarup, Niels Larsen, Eva Mogensen, Arne
Silkjær. Christian Rønlev Berwald dog kun ved MR-mødet.
Afbud: Lisbeth Kristensen, Margit Svenningsen
Kirkesyn i Hvidbjerg kl. 17,00
Lysekrone i våbenhus er ikke blevet pænere med tiden. Ny kunne komme på tale.
Sætningsskader i murværk på nordside bag orgel ønskes udbedret.
Afskalning af kalk og puds i sakristi, ved nederste venstre hjørne ønskes udbedret.
Der ønskes nye hynder på bænkene i kirken og stor krukke ved indgangen til kirken.
AV – udstyr ønskes i forbindelse med øget brug som børnekirke
Stakit rundt om gravplads er ikke fredet. Holdes vedlige med en gang maling. Ved yderligere
forfald kan det fjernes, da det ikke re fredet.
Kirken og tårnets murværk afskalling udbedres og trænger til kalkning.
Kapellet trænger til kalk.
Diget mod nord er i stærkt forfald og der holdes øje med udfaldne sten i sætningen.
Redskabshus trænger til udvendig behandling af træværk.
Vandvarmer og varmeveksler i graverhus er utæt og udskiftes snarest
Der indhentes til på understrygning af teglsten på graverhus.
Kirkesyn i Redsted kl. 18.00.
Alle vinduer og døre på udvendige sider, trænger til behandling.
Tagrende på graverhus utæt på østsiden. Hvilket ønskes udbedret.
Graverhus og kirketårn trænger til kalk.
Fugt i højre nederste hjørne undersøges nærmere, sammen med nedløb ved vandhanen udvendig.
Gulvet i kapel, uhensigtsmæssig glat ved når det er vådt. Der søges løsninger på udbedring.
Gelænder op til koret er slidt. Der tages tilbud på behandling.
Dåbskande er har krakeleret overflade, dette ønskes udbedret. Tilbud hjemtages.
Håndtagene på lågerne til affaldsdepotet udskiftes.
Udvendigt lys ved kirkehuset brænder hele tiden, dette ønskes udbedret, evt. ny sencor.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med ekstra punkt 8, ellers uden ændringer.
2. Siden sidst:
Svar fra Provsten, ang. børneværelser i præstegården. Så er proceduren, at vi skal lægge en
ansøgning ind til provstiet og have det med på budgetmødet 22. maj kl. 19.00. som gælder for 2019.
Gudrun laver en ansøgning til provstiet og bringer den videre i systemet.
Gravgitteret ved Hvidbjerg kirke, er ikke registreret ej heller fredet. De ansøgte midler er flyttet til
indkøb af stole i Redsted og diget ved Hvidbjerg kirke.
Gudrun fortalte om gaven til Tirsdagshjørnet. Thy Mors energi, har sponsoreret et beløb til dette
arbejde.,
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Årsafslutningen i Redsted kirke, var tilfredsstillende med små tilretninger, hvilket fremgår af
rapporten fra årsafslutningen med Gert Madsen.
Gitte Røntved er i gang med at udarbejde forslag til lysglobe glaskunst.
3. Arven – igangsættelse af projekt fliser og projektor
Gudrun har ansøgt stiftet om brug af arven til udsmykning. Vi kan få pengene til lysgloben og
glaskunsten. Det kan godt bevilliges. Ang. AV-udstyr og fliser ved Hvidbjerg kirke i forbindelse
med mindelunden kan måske komme med. Vi afventer svar og begynder at tage tilbud hjem på
opgaverne.
Arne H. tager kontakten til entreprenørerne ang. fliser. AV-udstyr sørger Arne S. for at indhente.
4. Nyt fra præsterne
Christian orienterede om sit opslag om konfirmationerne i 2019.
Har haft møde med skolen ang. Børneråd, de er positive for at øge samarbejdet med kirken.
Jordpåkastelsessæt, ben monteres på jordkassen ved Redsted, Hvidbjerg kirker.
Gudstjeneste udvalgsmøde d. 12. apr. var et godt møde, og første gang, så der kommer nogle
spændende gudstjenester over sommeren.
5. Nyt fra kasserer og andre M.R. medlemmer
Niels L. Alice, Lars og Benedicte vil gerne have tilsendt referatet på mail.
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. Tilbud 16.5000,- forsøges nedsat til
12.500,Hvidbjerg kirke vil AV-udstyret koste mellem 42. – 62.000,- + Elektriker ca. 4.000,Ang. hjemmesiden, koster plads 625,- pr. GB vi bruger mere end 2. I øjeblikket bruger vi 4,85 GB.
Altså 3 GB for meget, skal vi fortsætte med det. Christian og Arne S. træffer aftaler.
24 stk. Kåre klint stole går til maler i uge 15, leveres i Redsted i uge 24.
Eva M. Fortalte om den nye flyers ang. priser på gravkastning m.v.
6. Pinsefrokosten
Først en alm. Gudstjeneste, bagefter inviteres til frokost udendørs. Hvis vejret tillader det, så kunne
det være friluftsgudstjeneste.
Lisbeth bestiller maden og Margit hjælper til og de står for fordelingen af det praktiske
7. MR datoer
Budgetmøde 22. maj ligger fast.
Yderligere datoer for Hvidbjerg og Redsted MR er 13/06. 22/08. 20/09. 22/10. kl. 17.00 – 19.00.
8. Brug af kapeller i Sydvestmors pastor
Der er kapeller i Hvidbjerg, Redsted og Tæbring, som må og kan bruges.
9. EVT.
6 Dåbsklude til Redsted og Hvidbjerg kirker, hæklet af Thea Højgaard. Første dåbsklud bliver
udleveret ved Gudstjenesten d. 22. apr. i Redsted kirke.
Lyset på kirkehuset og i allén er altid tændt. Der skal en elektriker til at se på problemet. Jens
kontakter Ib Larsen.
Præstegårdshaven gennemgås sammen med Jens Chr. Høyer, Christian og Maria, så laves der en
arbejdsplan til videre opgaver. Arbejdsdagen er planlagt til mandag d. 30. apr. kl. 16.00.
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Kommende Mødedatoer:
Menighedsrådsmøder:
Tirs. 22. maj kl. 19.00. Budgetmøde
Plan over "kaffevagter" i. forbindelse med Gudstjenester
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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