Deres ref.:

Vår ref.:
16/00001-053

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
20.04.2018

REFERAT FRA MHR MØTE 11.04.18
Tilstede: Turid, Anita, Rønnaug, Birgith, Jon Ingvar, Åse Marie Foss og Gunn Ågot Leithe.
Møtet startet med prestens ord. Johs. 18.
26/18 Godkjenning av innkallelse og sakliste: – Godkjent - Underskrift av referat. – OK
27/18 Prestens saker: Onsdag 18.04. kl. 1800 skal konfirmantene øve og ta bilder. De får også
utdelt kappene. 28.4. kl. 1100 er det konfirmasjon. Birgith takker konfirmantene på vegne av
menighetsrådet, og deler ut roser. Prestestillingen utlyses 14.04. Prosten reiser til
menighetsfakultetet og promoterer Vemundvik og Klinga sogn.
28/18 Leders saker:
Det blir vaskedugnad i kjerkstu 16.04.18
Det blir dugnad på kirkegården 26.04.18. kl. 1800. Det serveres kaffe og noe å bite i.
Turid kontakter avisa i håp om å få inn en notis om dugnad der.
På siste fellesrådsmøte ble det opplyst at det var trosopplæringsmidler til gode, og leder i
menighetsrådet ytret ønsker om å få en del av disse midlene til oppstart av søndagsskole og tilskudd
til gladsang etc. Gunn Ågot (supplert av Åse Marie) informerte om «gangen» i slike saker.
Vi fikk også høre deres tanker/ideer om fremtiden m.h.t. trosopplæringen. Det jobbes videre med
saker som sangkvelder/hobbykvelder/bibelfortellingskvelder.
Det organiseres et arbeidsmøte med Åse Marie/Anita og Gunn Ågot. Åse Marie tar kontakt med
aktuelle personer, og kaller sammen til møte.
29/18 Innkommen post: Gått igjennom.
30/18 Referat fra undergrupper: Intet
31/18 Økonomi: Ny info etter møte med regnskap 24.04.18.
Betaling til renholder i kjerkstu utsettes til konto er ordnet.
28/18 Årshjulet: Trosopplærer – se sak22/18. K-dag fortsetter som før. Lys våken i Vemundvik
hvert 2. år. Tårnagenter hvert 2. år.
33/18 Eventuelt: O-sak 10/18 Ang. eiendomsforholdet til g.nr. 9/39, har kirkevergen engasjert
Namsos kommune til å jobbe videre med saken. Utgiftene i forbindelse med overtakelse av grunn,
tar fellesrådet.
Kirkevergen har lovt at vi skal få maling når vi skal ha maledugnad på kjerkstu i løpet av
sommeren.
Taket på kirkestua er fikset av H.C. og Per Olav Weiseth.
Saker til neste møte:
Referent: Turid Gundersen
Adresse:

Tlf.

E-post/Internett:

Bankkonto / Org.nr.:

Abel Meyersgt. 10
7800 NAMSOS

Tlf: 91382409

ole.morten.olufsen@kirken.namdal.no
www.kirken.namdal.no

4400 32 62 003
976 999 126

