Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Onsdag d. 28. november 2018 kl. 17.00 – 19.00 i KIRKEHUSET

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

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Siden sidst
Kirkebladet ser fint ud og nem og overskuelig kalenderside i kirkebladet.
Arne S. tager sig af konfirmandundervisningen i Christians orlovsperiode, Benedicte konfirmerer dem. Jens
Munksgaard overtager de kirkelige handlinger i pastoratet.
Der har været et fælles formandsmøde på Agerø, hvor man evaluerede 1. års præsteansættelse m.v.
Der er provstesyn i Hvidbjerg og Redsted i 7. maj. Klokkeslæt senere.
Der har været et møde fra provstiet ang. den digitale arbejdsplads, men invitationen var ikke kommet ud.
3. Evaluering af festgudstjenesten 18. nov.
Fantastisk og festlig gudstjeneste, som lige var i Kresten ånd. Nadja Broholm gav en kirkekoncert efter
gudstjenesten og gjorde det rigtig godt.
4. Ansættelseskontrakt af vore løst ansatte
Niels kontakter personalekonsulenten for yderligere rådgivning.
5. Hvordan kan vi gøre kirken mere synlig i velkomstkurven fra ”De syv sogne”.
Som minimum kommer kirkebladet i kurven.
En mulighed for flyer med velkomstskriv med kirkens kalender og evt. et krus med pastoratets logo.
Christian og Arne S. arbejder videre projektet. Lisbeth undersøger pris på krus.
Tages op på et fællesmøde i pastoratet.
6. Dato for nye menighedsrådsmøder
Datoerne kommer sammen med Karby, så møderne bliver fra 17.00 – 19.00
7. Nyt fra præsterne
Benedicte har meldt afbud.
Nyt ang. kirkeblad og gudstjeneste tider. Der er opslag i Superlandsbyen og hjemmesiden med de
korrigerede kirketider i forhold til kirkebladet.
8. Nyt fra Kasserer og andre
Arne H. Kirken er forsikret, og lysgloben er også med under den.
Arne S. Vi opgraderer abonnementet ved Koda til 4 – 6 arrangementer om året.
Jens. Har fået besked om modtagelsen af byggeansøgningen til præstegården, afventer tilladelsen.
Niels. Varmen i kirkehuset må gerne sættes op til 21C. Arne S. søger for det.
Eva. Vi skal nok være lidt bedre til at kordinere aktiviteter i forhold de lokale aktiviteter.
9. Kaffevagter
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December
Gudrun. 9. december – 2. s. i advent – Redsted kl. 10 - ABT
Lisbeth, Arne, Gudrun. 16. december – 3. s. i advent – Lucia og De ni læsninger – Hvidbjerg kl. 19 - CRB
Knud. 25. december – 1 juledag – Hvidbjerg kl. 15.00 - CRB
Januar 2019
Jens. 13. januar – 1. s. eft h3k – Redsted kl. 10 – JFM
Niels. 27. januar – 3. s. eft h3k – Hvidbjerg kl. 10 - ABT
Februar
Lisbeth. 10. februar – sidste søndag eft. h3k – Hvidbjerg kl. 10 – JFM
Arne H. 17. februar – s. septuagesima – Redsted kl. 10 – JFM
10. Forårsfrokost med menighedsråd og ansatte
22. februar kl. 18.00. Lisbeth har bestilt
12. Videre brug af arven.
Der arbejdes videre med, hvad der skal udsmykkes videre med. Gruset i døbefonten, lysekrone i våbenhuset,
forbedring af alterkalken, nye hynder på bænkene, projektorprojekt afventer stiftets svar.
Gudrun kontakter Gitte Røntved ang. udsmykning og farvesammensætning på det ønskede.
11. Evt.
Torsdagscaféen i morgen med 36 tilmeldte til julefrokosten kl. 12.00.
Er der en mulighed for at man opstiller små caféborde i Redsted kirke?
Kirkebussen har stor anerkendelse og nye udfordringer.
Lisbeth bestiller julekurve.

Næste møde:
Tirsdag 8. jan. kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus

Sådan nogenlunde forstået: Arne

Silkjær.
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