Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Onsdag d. 15. maj 2019 kl. 17.00 – 19.00 i KIRKEHUSET

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

DAGSORDEN
Velkomst v. Gudrun Noesgaard
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Siden sidst
Kirkebladet, konfirmander færdig og minikonfirmand er også afsluttet.
Tirsdagshjørnet har sommerafslutning med forældre arrangement d. 28. maj.
Babysalmesang er givet tilladelse til at fortsætte.
Torsdagscaféen holder afslutning med pølser fra købmanden.
Hilsen fra Lars Lundgren, Gudrun har aflagt ham et besøg.
Pastoratskrus, hvem holder styr på indkøb og uddeling? Arne S. finder af antal og mængde.
Som udgangspunkt, så opbevares krusene i Redsted kirkehus og udleveres efter behov til de af MR bestemte
formål.
3. Hvad skal vi med kirkegårdene fremadrettet?
Til samråd, blev der udleveret en appetitvækker på indretning af kirkegårdene. Provsten opfordrer til at man
laver en overordnet plan for kirkegårdene og får beskrivelserne tilført i kirkegårdsvedtægterne.
De fredede gravsten kan ophæves af menighedsrådet, men det skal ske gennem provstiet.
MR. Besluttede at graveren på de enkelte kirkegårde, skal komme med et udspil til en kirkegårdsplan.
Denne plan vil blive brugt som udgangspunkt for kirkegårdene fremadrettet.
4. Ombygning af præstegården
Byggetilladelsen er modtaget d. 10. maj og skal betales 23. maj. 2019.
Der er ikke nogen egentlig tidsplan, men der skal være en samling af håndværkerne, så der kan blive
udarbejdet med en samlet plan og priser. Herefter vil der blive taget stilling carprot m.v.
5. Organist
Gudstjenestelisten er ude og Knud Damsgaard har givet en melding på hvornår han kan være behjælpelig
som organist.
Som organist har vi Knud Damgaard, Gunhild Olesen, Henrik Mørck-Nielsen, men vi kan også bruge Conny
Laursen hvis det kniber.
6. Nyt fra kasserer – og evt. andre
Arne H. og Jens K. har fået lavet en aftale om el og vand i præstegården.
Der er snakket om kalkning af Redsted og Hvidbjerg kirke, samarbejde med Agerø om en fælles løsning.
Arne S. mailer referatet fra provstesynet til alle i MR.
Benedicte, spurgte om at meditationsgruppen måtte bruge faciliteterne i kirkehuset d. 11. juni kl. 18.00. det
må de gerne, sørger selv for opsætning og oprydningen igen.
Benedicte havde lige haft et interview med Morsø folkeblad. Hun fik slet ikke sagt, hvor glad hun har været
her, først som vikar, men de sidste år har hun virkelig følt sig som en del af helheden.
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Når man lægger kræfterne sammen, så er der virkelig sket noget her i sognene.
Eva M. fortalte at der er ved at blive sat projektor og lærred op i Hvidbjerg kirke.
Arne S. bestiller flere af Sigurds børnebibler til dåbsgaver. Opbevares i Redsted kirkehus.
7. Evt.
Der er kommet e-mail fra samarbejdsudvalg i provstiet, hvis MR har behov for, at en af dem fra udvalget
skulle komme ud og fortælle om det, så kontaktes udvalget, de kommer gerne.
23. juni er der officiel åbning af kirkestien i Redsted, det sker i forlængelse af gudstjenesten. Her vil der
være frokost i kirkehuset og slutter af med Sankt Hans bål og pølser.

Næste møde:
Tirsdag d. 04. juni kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus. Bodil deltager med budgetforslag for 2020
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
Ingen. 17. maj – Bededag (Konfirmation) Redsted kl. 10 – ABT

Sådan nogenlunde forstået: Arne

Silkjær.
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