Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Onsdag d. 22. oktober 2018 kl. 17.00 – 19.00 i KIRKEHUSET

Fremmødt: Christian Rønlev Berwald, Benedicte Tønsberg, Gudrun Noesgaard, Jens Krarup, Niels Larsen,
Eva Mogensen, Lisbeth Kristensen, Margit Svenningsen, Arne Silkjær.
Afbud: Arne Højgaard

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Siden sidst
Gudrun fortalte om besøget af Torsdagscaféen, 28 deltager og en god dag.
Har haft kontakt med Gert Madsen, ang. fugt ved prædikestolen. Fugtigheden kan måske skyldes den varme
sommer, eller det nylagte gulv i kirken. Ellers skulle der være styr på varmen i Redsted.
3. Samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Morsø provsti
For at provstiet kan have penge til fælles gavn og nye tiltag i et samarbejde mellem andre menighedsråd.
Bl.a. konfirmander, teatersalsgudstjeneste, kirkebussen m.v. Aftalen er frivillig, og der kan meldes fra efter
gælden regler i aftalen.
Det er det provstiet allerede gør, men for at lovliggøre det gjorte, skal der fremadrettet udarbejdes en
samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen blev kommenteret og MR er velvillig indstillet til samarbejdet.
4. Konstituering af menighedsrådet
Genvalg på alle poster.
Formand: Gudrun Noesgaard
Næstformand: Niels Larsen
Kontaktperson: Niels Larsen
Kasserer: Arne Højgaard
Kirkeværge Hvidbjerg: Arne Højgaard
Kirkeværge Redsted: Lisbeth Nørgaard
Præstegårdsudvalg: Jens Krarup
Formand for valgbestyrelsen: Niels Larsen
5. Indvielse af lysgloben 18. nov. (praktiske aftaler)
Christian leder Gudstjenesten og tager kontakten til Nadja Broholm.
Efter Gudstjenesten, indvielsen af Lysglobe og Gudrun tale, konfirmanderne er med.
Gudrun laver et notat til kirkebladet ang. Kristen Horsager.
MR tager sig af forplejningen
Kransekagestykker bestiller Margit. 150 stk.
Champagne, cider, sodavand bestiller Gudrun til 100 personer
6. Nyt fra præsterne
Christian, tager barselsorlov fra 8. jan. til 27. maj. Provsten finder en vikarpræst, som skal afløse.
Han har haft et møde med Birthe S. ang. babysalmesang, med opstart til januar. Vil bl.a. benytte min første
salmebog, MR godkender indkøb.
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Indtil januar, kan pastoratet tilbyde babysalmesang i samarbejde med Sydmors pastorat hver onsdag indtil
jul. Første gang onsdag d. 24. okt. Kl. 9.30 i Vejerslev kirke, og ellers. Offentliggøres på Hjemmeside og
Facebook m.v.
Benedicte henviste til en liturgisk dag i det ottekantede forsamlingshus d. 17. nov. fra 10 – 16.
Henvendelse til Benedicte. Vi laver et opslag til Hjemmeside, kirkeblad og Facebook.

7. Nyt fra Kasserer og andre
Jens har haft møde med arkitekt Poul Klausen, for at få lavet de indledende øvelser ved ombygningen af
præstegården, garagen laves til værelser. Der er udarbejdet tekst og tegninger af projektet, som skal bruges
til håndværkerne. Sendes til alle på mail.
I stedet for garage, vælger man at lave en carport med redskabsrum.
Der har været en forespørgsel på brug af kirkehuset, til bl.a. strikkeklub, brætspil m.v. MR er positivt indstillet til
forespørgslen, som et socialt arrangement. Dog kommer kirkelige handlinger i første række.
Allehelgens gudstjeneste i Redsted d. 4. nov., her læses alle navne op, på de personer der er afgået ved døden i
pastoratet i det seneste år.
Kirkestien bag kirkediget til Sandvej, som ikke er en kirkesti, men bliver holdt gangbar af frivillige. Lisbeth tager
kontakten, så evt. problematikker løses.
Torsdagscaféen har møde på torsdag, med Birthe Kirk.

8. Evt.
Lisbeth har købt stumtjener til våbenhuset i Redsted kirke.
Der blev snakket om at flere af gravstederne som Torben holder er udløbet, så de kan sløjfes, hvis ikke der er
henvendelser fra pårørende herom.

Sådan nogenlunde forstået: Arne

Silkjær.

Kaffevagter
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 – Rundstykker Gudrun
Kommende Mødedatoer: Fra kl. 17.00 – 19.00 i Redsted kirkehus
Onsdag d. 28. nov.
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