Vår ref.:
16/00001-044

Vår saksbeh.:
Heidi Lund Moen

Arkivkode:
012.1

Dato:
11.01.2018

REFERAT MENIGHETSRÅDSMØTE
DATO:
STED:
TID:

10.JANUAR 2018
KJERKSTÙ
19.00

TILSTEDE: Roald Iversen, Turid Gundersen, Marit Bergum, Anita Volden, Rønnaug Efskin og
Laila Bergum.
Heidi Moen møtte for sak 8/18.
I tillegg var Jon Ingvar Østnes der som tilhører.
Prestens ord
Kjærlighet fra Gud. Moderne forkynnelsen har noe å lære av ordkunstnere/poeter. Ord skal vekke
noe i live i oss, og ord skal ha egen stemme. Å elske hjertet høyere enn en krone.
Sakliste:
1/18

Godkjenning av innkalling og sakliste. OK
Underskrift av referat. OK

2/18 Valg av kirkeverter.
11.januar juletrefest:
Anita
4.februarkl. kl.11.00:
Rønnaug, kirkekaffe
4.mars kl.18.00:
Konfirmanter, kveldsmat
29.mars Pålhaugen skjærtorsdag:
Turid
2. april 2. påskedag 1800
avventes?
(Jon Ingvar får Mai-Britt til å endre internettsidene fra 1.4 til 2.4)
3/18 Prestens saker.
Besøk av Biskop Herborg Oline Finnset. Hun besøker Namdal 23.-24. januar.
Roald holder møter om ungdomsarbeid for Namsos region framover.
Stilling Vemundvik og Klinga lyses ut i løpet av våren, kanskje med setning om ungdomsarbeid.
4/18 Leders saker.
Leder, Anita, har søkt på kirketjenerstilling.
5/18 Innkommet post.
Plakat om besøk av Biskop Herborg

Adresse:

Tlf.

E-post/Internett:

Bankkonto / Org.nr.:

Abel Meyersgt. 10
7800 NAMSOS

Tlf: 40644204

heidi.lund.moen@kirken.namdal.no
www.kirken.namdal.no

4400 32 62 003
976 999 126

6/18 Referat fra undergrupper.
Møte i redaksjonskomiteen – ikke fått referat, men Anita orienterte litt om ulike tema. Blant annet
er det svikt i distribusjonen.
7/18 Økonomi.
Turid og Heidi setter opp budsjettforslag.
Roald foreslår prosjekt med skolen knyttet til kirka. Roald må samsnakke med Gunn Ågot for å
avklare hva som gjøres sammen med skolene.
Marit kontakter Roald om altertavle kan lages av skolen for å brukes i Botnan forsamlingshus
snarest.
Marit - husk vedlikeholdsbudsjett kjerkstu.
Uteplassen utenfor kjerkstu må vedlikeholdes.

8/18

Endringe r i møteplan.
Møter hver 2.onsdag i hver måned istedenfor hver 2.tirsdag.

Vedtak: Menighetsrådet vedtar at 2.onsdag i hver måned er møtedato. Med unntak av august. Da
blir det 22.8. i 2018 og siste del av august senere år. Endringer i møteplan kan forekomme dersom
spesielle forhold tilsier det.
9/18 Gravferd – hva kan vi gjøre selv? v/Heidi L Moen
Begravelsesbyrå er gode og kan organisere alt ved begravelser, men er også en bedrift. Hva gjør
dette med de som er i en sårbar situasjon? En kan gjøre det meste selv! Dette bør pårørende få
informasjon om. Roald, Birgith og Jon Ingvar ser på informasjon som gis ut på sykehuset
(pårørendekonvolutt).
9/18 Årshjulet.
Utgår.
10/18 Uthus:
Vi ønsker at kirkevergen får ordnet opp i eieforhold til uthuset bak kjerkstu.
Heidi gjør Helge oppmerksom på dette.
Saker til neste møte:
Offerliste. Skal det gis til veldedighet på julaften?
Revidere saklista.

Ref. Marit Bergum.

2

