Deres ref.:

Vår ref.:
16/00001-069

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
06.04.2018

REFERAT MENIGHETSRÅDSMØTE
Tilstede: Gjertine Osen Bakkland, Sorun Feragen Holien, Siw Monica Kvatningen, Ingunn Helen Hodø,
Mark Akali og Astrid S Stenersen
Dato: 05.04.18
Kl.
Ca 18.30
Sted: Kirkekontoret.

Sakliste:
12/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste godkjennes av menighetsrådet. Mark ble ikke innkalt til møtet, men ønsker å
blir innkalt til de neste møtene.
13/18 Godkjenning av siste møtereferat
Forrige møtes referat godkjennes. Signering utføres på neste møte.
14/18 Evaluering av årsmøtet
Lav oppslutning på møtet, to fremleggere og fem tilhørere. Det kan være lurt å be folk hente en kopp
kaffe og komme inn igjen for å delta på årsmøtet. Vi må gjøre det litt mer effektivt. Til neste år
sender vi en forespørsel til organisten om å lage en årsrapport om musikk i Namsos kirke.
Annonsering kom ut i god tid før møtet.
15/18 «Hva skjer i Namsos kirke»
 Konfirmasjon – konfirmantkappene deles ut 9.mai kl.16.00. Etterpå blir det tatt
konfirmantbilde. Siw Monica, Astrid og Solrun arrangerer utdelingen av kappene.
 Kirkegårdsdugnad 24.april – menighetsrådet serverer saft og boller. Astrid deltar i dette
arbeidet, men trenger flere. Tore spørres om innkjøp av boller, saft og pappkopper.
 Konfirmasjon 12-13.mai – Solrun og Astrid blir til stede, og vi håper at Tore og Skjalg blir til
stedet også.
 Gudstjeneste – kristi himmelfartsdag - Astrid S Stenersen overtar ansvaret for kirkekaffen, i
stedet for Anne Grete Sandneseng.
 17.mai-gudstjeneste Det er ønskelig å få løftet sangen under gudstjenesten. Dette er vanskelig
siden sangen blir overdøvet av korpset og av folk som står og snakker. De som er til stede får
gjøre så godt de kan.
16/18 Eventuelt
 Fortsettelse av lys på Namsos kirke
Vi utsetter denne saken til neste møte, da Tore ikke er til stede.
 Fortsettelse Blomsterfond
Denne saken må også utsettes til neste møte, da vi ikke har kunnskap om fremdriften i saken.
Ord for kvelden v/Mark
Leser fra prekentekst, Joh.21
Ref. Gjertine Osen Namsos
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