Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Onsdag d. 22. august 2018 kl. 17.00 – 19.00 i KIRKEHUSET
Fremmødt: Arne Højgaard, Gudrun Noesgaard, Jens Krarup, Niels Larsen, Eva Mogensen, Lisbeth
Kristensen, Margit Svenningsen, Arne Silkjær.
Afbud: Christian Rønlev Berwald, Benedicte Tønsberg.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Siden sidst:
Gudrun bød velkommen - Gitte Røntved var tilsted for at vise
model af lysglobe til Hvidbjerg kirke. Arbejdet sættes i gang.
Globen indvies ved Gudstjenesten i Hvidbjerg Kirke d. 18. nov.
2018.
A. God tilslutning til kirkevandringerne – mange frivillige
hjælpere.
B. På trods af regn, blev havnegudstjenesten afholdt i
Tissinghus – god tilslutning.
C. Alterkalken i Hvidbjerg er sat til reparation.
D. Afslutning på BARK projekt. Rapport og Power Point er nu tilgængelige og vil kunne
bruges af M.R.
E. Christian er bevilliget barsel i 14. dage, fra onsdag d.22. aug. 18. presserende sager henvises
til provst Mette M. Jørgensen.
3. Sandvej – kirkevej eller?
Kirkestien (Sandvej) må ikke sløjfes uden underskrift af 70 lodsejere. Det er lodsejeren, der har
påtaget sig at holde den brede del af vejen. Den skal dog kun være 60 cm. Bred.
4. Prisliste for begravelser (gennemgang/offentliggørelse i kirkebladet?)
Prisliste på begravelser gennemgået. Prisfoldere ligger hos graverne (Torben og Eva), hvor man ved
henvendelse kan få den udleveret.
5. Babysalmesang (i de 6 sogne)
M.R. har besluttet, at muligheden for babysalmesang i en af vore kirker undersøges.
6. Gudstjenesteliste (Vær opmærksom på, hvad der foregår i de 6 sogne)
Gudstjenestelisten godkendt. Måske der fremover skal afstemmes behovet for høstgudstjenester, så
der ikke nødvendigvis er 6 i pastoratet.
7. Bænke på vore kirkegårde
Ideen opstod i forbindelse med ”Bark” projektet, om at gøre vore kirker mere tilgængelige. Hvor
det er muligt og naturligt ønskes picnicbænke opsat på vore kirkegårde. M.R. arbejder videre med
projektet – og undersøger i den forbindelse priser.
8. Sikring af gravsten
Det er MR opgave at sikre gravstene, men der er også en forventning om at folk der besøger
kirkegårdene, opfører sig hensigtsmæssig. Stenene skal kunne holde et træk på 35 kg.
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MR overvejer at sætte et skilt op, at al færdsel på kirkegårdene er på eget ansvar.
9. Kirkebussen (Arne Silkjær)
Alt forløber indtil videre som det skal, aftalerne er i hus og jeg glæder mig til at afvikle
arrangementet. Vi kan godt bruge lidt flere hjælpere.
10. Nyt fra præsten/præsterne
Der var lidt nyt, men ingen af præsterne var tilstede, derfor viderebragt af formanden.
Christian syntes at vi skal drøfte lørdagsdåb. - MR går ikke ind for lørdagsdåb, da dåben er en
optagelse i menigheden.
Julefrokost, skal man holde en fælles julefrokost, eller hver for sig? M.R. besluttede at lave deres
egen d. 22. feb. 2019 kl. 18.00, med mad fra T-bords.
11. Nyt fra Kasserer og andre MR-medlemmer
Arne H.: kontakter murer ang. Udsættelse af kalkning af Hvidbjerg kirke.
Gudrun: har kontaktet orgelstemmer, så det bliver i orden.
Eva: flisebelægning og græssåning ved Hvidbjerg kirke, hvor der er kommet tilbud fra Morsø Have
og Anlæg. Vi afventer svar på ansøgningen som er sendt til stiftet. Inden der gøres mere i sagen.
Jens: har snakket med en person som slår græsset og klipper hækken. Thorkil hjælper til i haven,
som afregnes på timebasis. Der spørges om han vil vinterpasse indkørsel og klippe hækken ved
kirkehuset ned til ca. 1. m.
12. Kaffevagter
9. sept. – 15.s.e. trin. Hvidbjerg kl. 10.00 CRB – Lisbeth
30. sept. 18 s.e. trin. Redsted kl. 10 – CRB - Margit
7. okt. 19. s.e. trin Hvidbjerg kl. 10 – CRB – Arne H.
4. Nov. Allehelgens dag Redsted kl. 10 – CRB - Jens
18. nov. 25. s.e. trin Hvidbjerg kl. 10 – CRB – Gudrun. Lidt ekstra.
9. dec. 2. s. i advent Redsted kl. 10 – ABT – Menighedsfrokost
13. Evt.
Ansøgning om ombygning af præsteboligen, er bevilliget til 2019.
Til provstiets budgetsamråd d. 4. sep. kommer Gudrun og Niels, evt. Arne H.
Hvad Kirkehuset må bruges til, det er MR der bestemmer.
Sådan nogenlunde forstået:

Arne Silkjær.

Kommende Mødedatoer: Fra kl. 17.00 – 19.00 i Redsted kirkehus
torsdag d. 20/09 2018
mandag d. 22/10 2018
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