Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Mandag d. 25. marts 2019 kl. 17.00 – 19.00 i KIRKEHUSET

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

DAGSORDEN
Velkomst v. Gudrun Noesgaard
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Siden sidst
En dejlig julefrokost, det var hyggeligt, hvor man også lærte hinanden bedre at kende.
50% stillingen som sognepræst, er sat i bero indtil der har været afholdt et større fællesmøde.
En god fastelavnsgudstjeneste og fest efterfølgende.
Afslutning af salmestudiekredsen. Det var en god oplevelse.
En dejlig oplevelse ved en gudstjeneste, hvor der både var barnedåb og voksendåb.
Minikonfirmander 2019 slutter onsdag d. 27. mats
Forberedende budgetmøde i provstiet, tirsdag 2. april 2019 kl. 19,30 i Sognehuset, Sejersvej, SejerslevGudrun N. og Arne H. deltager
Provstesyn vil foregå d. 7. maj i Hvidbjerg kl. 10.00 - Redsted kl. 12.00. Kirkesyns- og kirkegårds-protokol,
samt kort over kirkegården. Inventarliste for såvel kirke, som præstegård, skal fremvises.

3. Regnskab
Regnskabet for Redsted-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34685711, Regnskab 2018, Afleveret d.
22-03-2019, 12:35 blev gennemgået og godkendt.
4. Registrering af gravminder
MR er bedt om at gennemgå de kort over de fredede gravsteder og indsende materialet vedr. disse fredede
gravminder rundt om på kirkegården inden 5. april. MR har drøftet emnet og bedt graverne om holder øje
med de fredede gravminder.
5. Projektor i Hvidbjerg
MR har fået tilladelse til indhentning af tilbud og opsætning af projektor i Hvidbjerg kirke. Arne S. har
kontakten.
6. Tidsoptælling
Tidsregistrering blev drøftet - flere gravere bruger tidsregistrering. M.R. besluttede at undersøge, om
registrering er et must, og hvordan vi forholder os fremadrettet.
7. Nyt fra præst eller andre
Benedicte skriver at det som folk er meget optaget af, er hvilken kirke der er konfirmation i til næste år. Det
er besluttet, at der er konfirmation St. bededag, lørdag og søndag.
Jens K. Vedr. ombygning, så går håndværkerne i gang. Tømreren går i gang med at fjerne portene og
mureren går i gang umiddelbart efter påske. Arne S. bestiller en 20 fods container til opbevaring af private
ting ved præstegården i Redsted.
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Der skal bruges lydanlæg til afskedsgudstjenesten med Benedicte d. 26. maj. Men der tages endelig stilling,
når stedet er fundet. Niels har kontakten.
8. Evt.
Bodil P. sender koder for El, vand og varme til graverne, så de kan følge med i forbruget for de enkelte
kirker.
MR er enige om at indkøbe 2 klapsammen borde til Redsted kirke, som bl.a. skal bruges ved kirkekaffen.
Arne S. sørger for indkøb.
Næste møde:
Onsdag d. 15. maj kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus
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
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
Sådan nogenlunde forstået: Arne

Silkjær.
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