Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Mandag d. 18. februar 2018 kl. 17.00 – 19.00 i KIRKEHUSET

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

DAGSORDEN
Velkomst v. Gudrun Noesgaard
Sangen: ”Hist hvor vejen slår en bugt” af Jørgen Michaelsen.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Siden sidst
Legitimationen af Menighedsrådet til MR-konto i Jyske Bank, er nu bragt i orden.
Der er bestilt og bevilliget penge til nye hynder i Hvidbjerg kirke, leveres af PP kirkeinventar
Gudrun har fortalt om kirkens arbejde, ved fællesspisningen i Redsted Sognegård
Knud L. og Ole P. har repareret stole og borde i kirkehuset
3. Referater fra menighedsrådsmøder (offentliggørelse)
Referatet sendes først til alle fremmødte.
Efter 3 dage sendes til hele MR og alle medarbejdere i pastoratet.
Graveren skal hænge en kopi af referatet op i våbenhuset.
4. Input til stillingsopslag
Gudrun N. og Lisbeth K. skal til møde ons. d. 20. feb. ang. stillingsopslag på en 50% stilling.
Er der ting vil skal have med, for at gøre stillingen attraktiv. Stillingen skal sælges med alle gode tiltag der
sker i pastoratet, med vægt på fornyelse og åben for input.
5. Kaffevagter
Ingen. 3. mar. – Fastelavn – Redsted kl. 10 – JFM
Gudrun L. 17. mar. – 1. s. e. fastelavn Hvidbjerg kl. 10 – ABT
Arne H. 14. apr. – Palmesøndag Hvidbjerg kl. 10 – JFM
Margit S. 19. apr. – Langfredag Redsted kl. 10 – JFM
Niels L. 5. maj – 2.s.e. påske Hvidbjerg kl. 10 – JFM
Jens K. 12. maj – 3. s.e. påske Redsted kl. 10 – JFM
Ingen. 17. maj – Bededag (Konfirmation) Redsted kl. 10 – ABT
6. Nyt fra præsten
Benedicte skulle hilse fra Jens Munksgaard, han er så glad for at være præst i pastoratet.
Måske se lidt på eksemplet fra Høster sogn. ”et bud på Fremtidens Folkekirke” Udgivet af Høsterkøb
menighedsråd hos Eksistensen. Arne S. bestiller 15 stk. til læsning og omdeling mellem MR-medlemmer i
pastoratet.
7. Organistsituationen
Der har været en sygesamtale med Lars L. Knud Damsgaard og Gunhild Olesen vikarier fortsat.
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8. Nyt fra Kasserer og andre
Arne. Fortalte om at de der har været et møde ang. ansættelse af en halvtids regnskabsfører for de 18
menighedsråd i provstiet som Bodil P fører regnskab for, hun vil gerne have mindre tid en afløser.
Niels L. har fremsat ønske om at fremskaffe et nyt dåbsfad, da den gamle er meget slidt.
Niels takkede for opmærksomhed i forbindelse med Guldbrylluppet
Jens K. fortalte at det skrider fremad med planer for værelsesbyggeriet i præstegården.
9. Evt.
Der er bestilt 150 stk. 100 salmer til pastoratet
Arne S. sørger at der er kaffe, kaffefløde, sukker, småkager, servietter, saftevand og sodavand. Alt fornødent
i kirkehuset.

Næste møde:
Mandag d. 25. mar. kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus. Regnskabsmøde med Bodil kl. 17.30
Onsdag d. 15. maj kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus
Tirsdag d. 04. juni kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus
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

Sådan nogenlunde forstået: Arne

Silkjær.
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