DEN NORSKE KIRKE
Namsos menighetsråd

Deres ref.:

Vår ref.:
16/00001-096

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
14.06.2019

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 13.06.19
Kl. 18.30
Sted: Kirkekontoret.
Til stede: Solrun Holien, Liv Kristin Hojem, Tore Strøm, Ingunn Hagen, Mark Akali og
Gjertine Osen Bakkland.
Astrid Stenersen har meldt avbud.

Sakliste:
26/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Møteinnkalling og sakliste godkjennes

27/19 Godkjenning av siste møtereferat
Siste møtereferat godkjennes av rådet

28/19 Hva skjer?
Gudstjeneste på Solneset neste helg.
Vigslingsgudstjenesten 1.pinsedag ble gjennomført på en god måte. Det var deltagelse av to
ulike kor, og det var en fin gudstjeneste med deltagelse fra fire menigheter. Det møtte opptil
80 på kirkekaffe etter gudstjenesten.
Det ble kjøpt inn duker til kirkekaffen, som vi tar vare på og bruker til våre arrangement i
menighetssalen.
Ny møteplan for høsten: 22.august, 19.september, 24.oktober, 21.november og 12.desember.

29/19 Kirkevalg 2019
Kirkevalget foregår 9.september på Rock City/Nte-arena. Vi arrangerer valget i samarbeid
med Klinga menighet. Vaktlister fastsettes på møtet i august.

30/19 Konfirmasjon evaluering
Adresse:

Tlf.

E-post/Internett:

Bankkonto / Org.nr.:

Abel Meyersgt. 10
7800 NAMSOS

Tlf: 91382409

omo@kirken.namdal.no
www.kirken.namdal.no

4202 23 92101
976 999 118

Mark synes konfirmasjonen gikk bra. Det oppsto noe sykdom blant hjelperne, men han
greide å gjennomføre konfirmasjonen på en grei måte. Litt for mange konfirmanter på den
ene gudstjenesten, og det ble for få sitteplasser til gjestene. Det var flere flotte
musikkinnslag.
Det ble i år vedtatt at det skulle brukes vipps i stedet for kollekt ved døren i år. Dette
medførte at det kom inn 1800,- i stedet for rundt 7000,- forrige år, da det sto representanter
fra menighetsrådet ved døren med kollektbøsser.

31/19 Konfirmant jubileum
Påmeldingen er ikke sendt ut enda. Det mangler fortsatt noen navn og adresser, men Liv
Kristin har kommet langt med listene. Tore og Liv Kristin prøver å finne ut av dette
sammen. Vi kan nå benytte tidligere invitasjonslister til dette arbeidet.
Deltakerne skal betale 400,- hver for deltakelsen.

32/19 Namdalspride
Menighetsrådet anbefaler at kirken er delaktig i Namdalspride 2.-5.oktober, og ønsker dem
velkommen til å bruke kirkerommet til arrangementet. Kirkemøtet har uttalt seg om temaet
og menighetsrådet er samstemt i vurderingen av arrangementet. I den grad vi skal navngi
denne gudstjenesten, så anbefaler vi at den kalles; ”Gudstjeneste for mangfold”. Dette
navnet vil favne flere enn bare gruppen homofile.

33/19 Eventuelt
I midten av november er det bispevisitas i hele Midtre Namdal. Biskopen skal da rekke over
et større område, og det vil medføre noen ekstra kostnader. Det blir gudstjeneste
24.november, og vi ønsker at kantor kan bruke noen ekstra midler til denne gudstjenesten.
Vi anbefaler 10.000,- til denne anledningen, og at dette dekkes av; ”Bundet fond”.
Vi undres på hvordan stell av kirkegårdene foregår, og hvilken avtale fellesrådet har med
MN-vekst. Folk er ikke fornøyd med hvordan det ser ut etter klipping, og at det ligger gress
på blomster og gravsteiner. Blir det betalt for hver gang det klippes, eller er det en fastpris
for tjenesten? Vi etterspør litt info om dette.
Skjeve støtter må også følges opp med pårørende.
Tore tar dette opp med kirkevergen.

Referat: Gjertine Osen Bakkland
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