Vår ref.:
16/00001-061

Vår saksbeh.:
Heidi Lund Moen

Arkivkode:
012.1

Dato:
15.12.2017

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE TORSDAG 14.DESEMBER
Tilstede: Mark Akali, Tore Strøm, Skjalg Brecke, Ingun Hodø, Liv Kristin Hojem Aune og Gjetine Osen
Bakkland
Sakliste:
55/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste godkjennes med en endring. Sak 61 flyttes til 62.
56/17 Lys i Namsos kirke v/leder.
Vi synes innvendig belysning virker grei, men savner noe fremdrift i utvendig belysning. Kirkevegen
bør komme med tilbakemelding til tilbud om finansiering av lyssetting.
57/17 Sokneprestens hjørne.
Biskopen kommer på besøk 23.-24. januar. Det er ønskelig at menighetsrådet arrangerer kirkekaffe i
den anledning. Tore og Gjertine bidrar fra Namsos menighetsråd. Mark prøver å få med kaffekokere
fra de andre menighetsrådet til dette arrangementet.
58/17 «Hva skjer i Namsos kirke»
Gjertine har sammen med resten av rådet ordnet liste for tekstlesere og kaffekokere for første halvdel
av 2018.
59/17 Budsjett 2017 -endringer.
Budsjett 2018 – tenk gjennom eventuelle satsingsområder for 2018.
Vi viderefører det arbeidet vi har drevet med og ønsker å satse mer på de frivilliges innsats.
60/17 Evaluering av barnehagegudstjenestene.
Det ble en fin gjennomføring av barnehagegudstjenesten. Det ble bestilt 300 boller og 10 flasker saft,
samt 1kg kaffe. Det ble også kjøpt inn engangskopper og servietter.
51/17 Forts. Høring om ressurser i Namsos v/Mark.
Mark redegjør for referat fra Roald Iversens uttalelser. Menighetsrådet slutter seg til denne
uttalelsen.
Orienteringssak:
OVF-søknad.
Søknad er sendt til OVF. Det er også sendt en søknad om støtte til trosopplæringen.
61/17 Offerliste
Offerlisten godkjennes slik den er forelagt.
62/17 Eventuelt
Tore informerer om at Heidi Lund Moen har sagt opp sin stilling ved kirkekontoret. Denne stillingen
er blitt lyst ut. Vi setter stor pris på det gode arbeidet Heidi har utført i sitt arbeid.
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