Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 17.00 – 19.00 i KIRKEHUSET

Fremmødt: Arne Højgaard, Christian Rønlev Berwald, Gudrun Noesgaard, Jens Krarup, Lisbeth
Kristensen, Niels Larsen, Eva Mogensen, Margit Svenningsen, Bodil Pedersen, Arne Silkjær.
Afbud:
DAGSORDEN
Velkomst v. Gudrun Noesgaard
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Budget 2020
Bodil Pedersen gennemgik budget for: Redsted-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34685711,
Budget 2020, Bidrag budget afleveret d. 23-05-2019 13:14.
Budgettet blev godkendt, med tilføjelser om søgning af ekstra bevilling på 180.000,- til udskiftning af fuger
i kvaderstenmuren i nord og vestsiden af Hvidbjerg kirke og 40.000.- til etablering af et større græsområde
på kirkegården i Hvidbjerg.
2. Siden sidst
Afslutning med Benedicte, det gik godt.
Hynderne i Hvidbjerg kirke er etableret og projektor med lærred er næsten færdigmonteret.
Afslutning med Tirsdagshjørnet, var en god oplevelse.
Organistdækning er på plads frem til oktober. Herefter tages stilling til et evt. stillingsopslag
4. Nyt fra Præsten
Henvendelse fra nogle sogne i Jammerbugt, hvordan man kan sammenlægge.
Ud til høring i menighedsrådene, med konfirmationsdatoerne i bededagsferien for de kommende år:
Fredag Kl. 10.00 i Karby og kl. 12.00 i Tæbring.
Lørdag kl. 10.00 i Hvidbjerg og kl. 12.00 Rakkeby.
Søndag kl. 10.00 Redsted og kl. 12.00 Agerø.
Glad for at være tilbage i gerningen.
5. Nyt fra Kasserer o.a.
Arne H. har været rundt ved Redsted, Hvidbjerg og Agerø med kalkningstjenesten fra Jammerbugt
kommune. Tilbuddet er for:
Redsted kirke og kapel 92.000, -. Det skal laves og MR tager imod en treårig aftale a. 36.000, -.
Hvidbjerg kirke hvor der er lidt forskelligt murerarbejde der bliver udbedret i alt 102.000, -. Det skal laves.
Der bliver lavet en treårig aftale a. 39.000, -.
Jens K. orienterede om at byggeriet i præstegården, kører som det skal. Værelserne bliver koblet på det
eksisterede ventilationsanlæg.
Arne S. spurgte om et evt. samarbejde med Frøslev pastorat i foråret 2020:
Tema om etik: organdonation – aktiv dødshjælp.
Om et foredrag med: Melvin Kakooza er en dansk standupkomiker, vandt DM i stand-up-comedy 2017.
Født: 12. oktober 1991 (27 år), Kampala, Uganda
Dina El Kaisy Friemuth fra kunstnergruppen Feministisk Kollektiv Uden Navn
Forespørgslen sendes til formanden for Aktivitetsudvalget.
Niels L. i søndags blev der spurgt om ikke man kunne få taskekrogen op ved bænkerækkerne i Redsted kirke
igen. Menighedsrådet fastholder beslutningen om, at krogene ikke genopsættes på bænkerækkerne.
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6. Arven - Fremadrettet
Der er ca. 220.000, - tilbage, evt. en ny lyskuppel i våbenhuset og et nyt dåbsfad med indskrifts på navn af
giver. Det tages op på første møde efter ferien.
7. Kaffevagter
9. Juni - Pinsedag – kl. 10. – Redsted – CHRBE. Margit S.
10. juni - 2. Pinsedag – kl. 10. – Hvidbjerg m. dåb–- CHRBE (Pinsefrokost)
23. juni – 1. søndag eft. trinitatis – Redsted – kl. 10.00 (Efterfulgt af frokost i kirkhus) fam. Temes.
18. august – 9. søndag eft. trinitatis – kl. 10.00 – Hvidbjerg – CHRBE. Niels L.
1. september – 11. søndag eft. trinitatis – kl. 10.00 – Redsted – JFM. Gudrun
11. september– Festgudstjeneste i forbindelse med høsten kl. 19.00– Hvidbjerg – CHRBE. Menighedsrådet.
29. september– 15. søndag eft. trinitatis – kl. 10.00 – Hvidbjerg – CHRBE. Arne H.
8. Pinsefrokost
Lisbeth bestiller maden ved Gullerup strand kro og de skal også stå for servering. Hun kordinerer opgaverne
og sørger for service og bestik.
Øl og vand levers af købmanden.
Kaffen laves hjemmefra og medbringes i termokander.
9. Evt.
Er vi gode nok til at vise, at forældre med små børn føler sig velkommen i vore kirker? Forsøg med
oprettelse af børnevenligt område.
I Redsted, kan vi bruge gangen til det gamle våbenhus.
I Hvidbjerg bliver det pladsen ved siden af orglet.
Lisbeth og Gudrun indkøber det nødvendige til formålet.
Næste møde:
Torsdag d. 22. aug. kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus
Mandag d. 23. sep. kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus
Tirsdag d. 22. okt. kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus
Onsdag d. 20. nov. kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus
Kaffevagter
Se under pkt. 7.
Sådan nogenlunde forstået: Arne

Silkjær.
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