Deres ref.:

Vår ref.:
16/00001-067

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
02.03.2018

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 01.03.18
Sted: Kirkekontoret.
Til stede: Tore Strøm, Astrid Stenersen, Skjalg Brecke Siw Monica Kvatningen, Solrun Holien, Mark Akali
og Liv Kristin Hojem

Sakliste:
08/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Saklisten godkjennes av rådet.
03/18 Forts. Årsmøtet 18/3-18
Årsmeldingen godkjennes av menighetsrådet med noen små endringer i forhold til antall møter og
økonomi. Skjalg leder årsmøtet, da Tore er på jobb på dette tidspunktet. Tore spør Helge om Heidi
Lund Moen kan komme å legge frem regnskapet for 2017.
07/18 Forts. forespørsel om utleie/bruk av kirken.
Henvendelse fra frimurerne om leie/utlån av kirken
Vi registrerer at søknaden er mottatt og ønsker dem velkommen til å leie kirkelokalet som alle andre.
Mark har ikke fått tilbakemelding fra prosten om dette temaet. Vi etterlyser en prinsipiell holdning til
utleie av lokaler til private formål.
09/18 «Hva skjer i Namsos kirke»
Fasteaksjon tirsdag 20.mars kl.17.30-19.30. Representanter fra menighetsrådet kommer en time før
og legger til rette for utdeling bøsser og roder. Astrid og Gjertine representerer menighetsrådet. Mark
sjekker rodekart.
10/18 Evaluering felleskirkelig gudstjeneste.
Det er kommet ønske om å unngå dåp på denne dagen på grunn av ulikt syn på dåpen. Det kom mye
folk på kirkekaffe, men for få som hjalp til. Det er viktig at det utnevnes noen fra de andre
menighetene til å hjelpe til. Neste år vil gudstjenesten være i Namsos kirke, og det vil da ikke være
gudstjeneste i Klinga eller Vemundvik denne dagen.
11/18 Eventuelt
Streaming av gudstjenestene vil snart komme i gang, etter avtale med Multiconsult.
Lys i Namsos kirke: Tore tar kontakt med kirkevergen om hvordan saken står i dag. Det ønskes et
skriftlig svar om dette. Det er et ønske at dette blir ordnet i løpet av høsten.
Blomsterfond: Tore viser til brev fra Helga Mostervik angående blomsterfondet og belysning av
kirka. Det er kommet ønske om at det opprettes et blomsterfond i Namsos kirke. Menighetsrådet
foreslår at minnefondet endres til blomsterfond, eller at det opprettes et nytt fond dersom det allerede
står en betydelig sum på minnefondet. Det må opprettes en komite som lager retningslinjer for
fondet. Forslag til medlemmer i denne komiteen er: Skjalg Brecke, Helga Mostervik og Steinar
Høknes (Tore tar kontakt).
Konfirmantjubileum: Avholdes 1.-2.september. Liv Kristin begynner å arbeide med listene.
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