Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Onsdag d. 22. maj 2018 kl. 17.00 – 20.00 i KIRKEHUSET
Fremmødt: Bodil Pedersen, Arne Højgaard, Gudrun Noesgaard, Jens Krarup, Niels Larsen, Eva
Mogensen, Christian Rønlev Berwald, Lisbeth Kristensen, Margit Svenningsen, Arne Silkjær.
Afbud:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med at punkt 1 udsættes til punkt 10, da MR mødet er fremsat til kl. 17 i stedet
for kl. 19, ellers uden ændringer.
2. Siden sidst:
Gudrun bød velkommen og fortalte at Herman stille sov ind d. 21. maj. Skal begraves på fredag d.
25. maj kl. 13.00 fra Redsted kirke.
Der har været en klage på, at vi kun har en gudstjeneste i pastoratet. Alle klager tages seriøst, men
det er ikke alle ønsker der kan blive opfyldt. Generelt er MR godt tilfreds med tilslutningen til en
Gudstjeneste i hele pastoratet.
MR opfordrer til, at alle fortæller om de gode oplevelser ved at komme til Gudstjenesterne.
Der er indkøbt en ny støvsuger til kirkehuset. Sommerafslutning med Tirsdagshjørnet d. 15. maj.
3. Personalemøde (tid og sted)
Mandag d. 18. juni kl. 15 – 16.45 i Redsted kirkehus.
Kl. 17 er der kirkevandring fra Karby til Agerø
4. Ombygning præstegård
Gudrun orienterede provsten om familieforøgelsen i præstegården. Provstiet har fået en ansøgning
om 500.000,- fra 5%midlerne + 100.000,- fra gitterværket. Så mener MR, at det kan hænge sammen
med ønskerne. Vi afventer godkendelse.
5. Nyt fra præsten
Der er kommet nyt kirkeblad, nye tiltag og mange arrangementer hen over sommeren.
Konfirmationerne, der var snak om at det er en fest for byen, men det er ikke noget man mærker i
kirken, da det mest var pårørende til konfirmander der var i kirken.
Maria og Christian er glade for den hjælp de fik i haven, det nyder de.
Der ønskes en låge i gennemgangen til præsteboligen, så det bliver lidt mere privat.
6. Nyt fra kasserer og andre M.R. medlemmer
Arne H. orienterede om ansøgningen til 5% midlerne
Arne S. orienterede om afslutningen af AV-udstyr i Redsted kirke, og udarbejdelsen af materialet til
Stiftet ang. fliser og AV.
Cool Teen, bliver i lighed fra de foregående år med kirke, vand, dyr, pilgrim m.v. min. 10.
Eva M. fortalte at d. 17. juni kommer der en MR fra Nordjylland på besøg i Hvidbjerg kirke.
Jens Krarup fortalte, at der er kommet en ny havemand ved kirkehuset og præstegården.
7. Plan over "kaffevagter" i. forbindelse med Gudstjenester
17. juni – 3.s.e. trin. Hvidbjerg kl. 10.00 ABT – Jens K.
8. juli – 6.s.e. trin. Redsted kl. 10.00 CRB – Margit S.
22. juli – 8.s.e. trin. Hvidbjerg kl. 10.00 CRB – Gudrun
12. august – 11.s.e. trin. Redsted kl. 10.00 ABT – Jens K.
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19. august – havnegudstjeneste i Tissinghuse kl. 14 – Lisbeth og Gudrun
9. sept. – 15.s.e. trin. Hvidbjerg kl. 10.00 CRB – Niels L.
8. Pinsefrokosten
Evalueringen af pinsefrokosten, det var en god oplevelse. Tak for en god pinsefrokost og fin
prædiken.
Der var efterspørgsel på sangbøger til dette arrangement.
9. EVT.
Kirkevandringer er på plads. Husk at kirkerne skal være åbne ved ankomsten.
Lars og Alice vil gerne have adgang til de 100 salmer. Arne S. undersøger muligheder.
Alice HH har inviteret MR og medarbejdere m. ægtefæller til vandring i Ljørslev kirke kl. 19.
10. Budget (forslag til budget 2019 udleveret)
Redsted-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34685711, Budget 2019, , Bidrag budget
afleveret d. 16-05-2018 12:43 gennemgået og godkendt med tilføjelser om ønsket af en merudgift
til flisebelægning til Hvidbjerg kapel pris anslået 75.000,- kr. og ombygning af præsteboligs garage
til 2 værelser samt ændring af indkørsel og opførelse af en "let" garage 500.000,Kommende Mødedatoer: Fra kl. 17.00 – 19.00 i Redsted kirkehus
onsdag d. 13/06 2018. aflyses. Medmindre der kommer noget præderende.
onsdag d. 22/08 2018
torsdag d. 20/09 2018
mandag d. 22/10 2018
Plan over "kaffevagter" i. forbindelse med Gudstjenester
27. maj – Trinitatis søndag - Redsted kl. 10.00 CRB – Knud L.

Sådan nogenlunde forstået:

Arne Silkjær.
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