Referat fra menighedsrådsmøde i Redsted-Hvidbjerg
Tirsdag d. 8. januar 2019 kl. 17.00 – 19.00 i KIRKEHUSET

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

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Siden sidst: Gudrun har været rundt med 20 julepakker til ansatte og frivillige.
Alterkalken i Hvidbjerg kirke er blevet repareret for midler fra arven.
Barkmødet i går var et godt møde, som er med til at forandre nogle ting. Der er også fremkommet ønske om
at få nogle bænke flyttet ud af Hvidbjerg kirke.
Snakket med Mette M. Jørgensen ang. Benedictes afgang og er blevet lovet at MR må gå i gang med en
ansøgning om en præst i 50% stilling.
Pastoratskrus, det undersøges om keramikeren Jonna Juul kan lave dem med Tæbringkorset til en pris af
120,- kr. pr. krus. Måske også som erstatning af de engangskrus der bruges ved kirkekaffen.
2. Organist / afløser
Lars Lundgreen er blevet sygemeldt, han syntes ikke han magter at løse opgaven godt nok.
Knud Damsgaard er blevet ansat som fast afløser som organist om søndagen og vil også gerne tage de
begravelser han kan.
3. Ansættelsesbevis for vore afløsere
Niels og Gudrun har fået udarbejdet ansættelsesbevis, for de ansatte der manglede.
4. Anskaffelse af flere ”100 salmer”
Ønsket drejer sig om 40 stk. i hver kirke. I alt150 stk. ekstra. Det tages med på et fællesmøde i de 3
Menighedsråd.
5. Salmebøger til plejecenteret?
Plejecentret har spurgt om hjælp til indkøb af nye salmebøger. Dette tages med på et fællesmøde i de 3.
Menighedsråd.
6. Rakkeby kirke (for få Gudstjenester)
Der kom ikke mange i kirken, var begrundelsen for at tage den ud af turnusordningen. Man har senere
erfaret at der kommer mange når der gudstjeneste i kirken.
7. Nyt fra præsten
Benedicte fortæller at hun regner med at holde afskedsgudstjenesten d. 26. maj kl. 10.00 i Karby kirke.
Hun skal konfirmere konfirmanderne og tager med på turen til København.
Der er en ny gudstjenesteliste på trapperne, den er foreløbig i korrektur.
Hun har flyttet fra præstegården, men har stadig kontorfaciliteter i Karby.
8. Nyt fra Kasserer og andre
Arne H. mener at økonomien hænger godt sammen.
Eva M. er bevilliget et IT-kursus.
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Lisbeth vil gå en tur på kirkestien, for at se på faciliteterne. For om muligt at MR kan være med til at
opretholde gangbarheden.
Lisbeth har været i kontakt med Trine Gørtz ang. Julehjælp, da MR også har en del ubemidlede i pastoratet.
Kunne kirken være med til at lave indsamling til julehjælpen. Dette tages med på et fællesmøde i de 3
pastorater.
Jens fortalte, at ombygning af præsteboligen afventer godkendelse fra kommunen.
Niels fortalte om aftalen med kirke- kulturmedarbejder og undervisningen af konfirmanderne i pastoratet.
Udgiften søges dækket af 5% midlerne.
10. Evt.
Ændring af lapidariet i Redsted /Hvidbjerg
Menighedsrådet havde 20. sep. besluttet at fjerne de gamle gravsten, der står i Lapidariet.
MR har fået mange gode begrundelser for at lade de gamle gravsten stå og har den 8. januar haft punktet om
Lapidariet med på et menighedsrådsmøde igen.
På den baggrund er det derfor besluttet at lade de gamle gravsten stå i Lapidariet.
Eva kontakter PP for at give et tilbud på nye hynder til Hvidbjerg kirke.
MR skal til at arbejde med ny præstestilling.

Næste møde:
Mandag d. 18. feb. kl. 17 – 19 i Redsted kirkehus

Sådan nogenlunde forstået: Arne

Silkjær.

Kaffevagter 2019
Januar
Jens. 13. januar – 1. s. eft h3k – Redsted kl. 10 – JFM
Niels. 27. januar – 3. s. eft h3k – Hvidbjerg kl. 10 - ABT
Februar
Lisbeth. 10. februar – sidste søndag eft. h3k – Hvidbjerg kl. 10 – JFM
Arne H. 17. februar – s. septuagesima – Redsted kl. 10 – JFM
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