Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Tirsdag d. 24. september 2019 kl. 17.00 – 19.00 i KIRKEHUSET

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

DAGSORDEN
1. Siden sidst
Det er visse ting vi ikke er færdige med. Bl.a. Dåbskande og dåbsfad er ikke kommet længere. Arne og Eva
kontakter udbyder.
Ang. besparelser, så spørges Mette M. J. om mere konkrete forslag fra provstiet.
”Mail fra Mette Til menighedsrådene i Sydvestmors pastorat
Jens Munksgaard til orientering:
Ved budgetsamrådet viste det sig desværre, at der ikke var flertal for, at provstiets menighedsråd supplerede
den bevilgede ½ stilling med en ½ selvfinansieret præstestilling.
Men nu er det afklaret, og vi må derfor i gang med at opslå en ½ stilling til jeres pastorat.
Jeg indkalder derfor til et kort møde den 4.oktober kl.15.00 i Kirkehuset i Redsted.
I er velkommen til at kontakte mig, hvis der er noget I vil drøfte, før den tid!
Med venlig hilsen
Mette Moesgaard Jørgensen, provst Morsø provsti
Sognepræst, Skt. Clemens
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 9772 2030/ 9772 0272/mobil 2341 1484”
Høstgudstjeneste onsdag, der 33 deltagere, og kirken var pyntet så fint. Der kunne måske have været flere,
hvis der ikke var mange andre tiltag i området denne aften, derfor skal vi blive bedre til at kordinere med de
andre.
Organist: Lars Lundgreen blev begravet lørdag d. 21. okt. i Hurup kirke. ”Æret være hans minde”
Det er dejligt at se når konfirmanderne har deres forældre med til Gudstjenester.
Organisttjenester: Knud Damsgaard har sagt ja til mange af gudstjenesterne i resten af dette år.

2. Samarbejde
Niels Larsen kontakter personalekonsulenten om at hvilke regler der gælder for henholdsvis
medarbejderrepræsentant og kernemedarbejder ved møderne.
Der indkaldes til et ekstraordinært MR-møde, hvor der skal snakkes besparelser vedrørende kirker og
kirkegårdene. Ideer og en snak om mere samarbejde mellem menighedsrådene og mellem ansatte modtages
md tak. En mulighed der også skal drøftes, er sammenlægning af menighedsrådene i pastoratet. Evt. med at
nedsætte et udvalg til mere konkrete opgaver, og samtidig skal der være en samlende person, som ikke
nødvendigvis er formanden.
Der blev givet forslag om at der vælges der 2 repræsentanter for hvert sogn i de 6 sogne som er i pastoratet.
Menighedsrådet er indstillet på at snakke sammenlægning.
Niels L. forsøger at få en aftale i stand med personalekonsulenten før menighedsrådsmødet.
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Kirkebladet bliver uddelt meget forskelligt i området, dette skal der tjekkes op på.
Stiftet lægger op til et større frihedsarrangement d. 4. maj 2020, det tager Jens K. med til aktivitetsudvalget.

3. Familie og havnegudstjeneste 6. okt. kl. 10.30
Lisbeth K. står for fordelingen af de praktiske opgaver. Der serveres pølser m. brød.
4. Kaffevagter
13. okt. kl. 9.00 Hvidbjerg JFM. Margit L.
27. okt. kl. 10.00 Redsted CHRBE. Arne H.
24. nov. kl. 10.00 Hvidbjerg JFM. Niels L.
15. dec. kl. 17.00 Redsted, Lucia og lysmessegudstjeneste.
5. Nyt fra øvrige
Christian fortalte at der var 34 deltagere med på den gode sogneudflugt til Viborg og omegn.
Fortalte at han har været på tur med 14 af konfirmanderne, der var opgaver undervejs i kirkerne. En god
oplevelse med trætte konfirmander.
6. Evt.
Internet i præsteboligen kan ikke række ud i nybyggeriet. Arne S. undersøger muligheder.
Næste møde:
Tirsdag d. 22. okt. kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus
Onsdag d. 20. nov. kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus
Kaffevagter
29. september– 15. søndag eft. trinitatis – kl. 10.00 – Hvidbjerg – CHRBE. Arne H.
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