DEN NORSKE KIRKE
Namsos menighetsråd

Deres ref.:

Vår ref.:
16/00001-100

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
20.09.2019

REFERAT MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 19.09.19
Kl. 18.30
Sted: Kirkekontoret.
Til stede: Tore Strøm, Astrid Stenersen, Mark Akali, Siw Monica Kvatningen, Solrun
Holien, Skjalg Brecke og Gjertine Osen Bakkland. Ingunn Hagen og Liv Kristin Hojem har
meldt forfall.

Sakliste:
41/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Ingen merknader til innkallingen.

42/19 Godkjenning av siste møtereferat
Ingen merknader til siste møtereferat.

43/19 Evaluere konfirmantjubileum
Det var bra påmelding av jubilanter. Vi bør snart planlegge dato for neste års jubileum. Det
ble akkurat nok mat, og nok kaker. Det kan være aktuelt å betale for arrangementet ved
påmelding.
Det er et problem at det ikke er nok serveringsbestikk og t-skjeer på kjøkkenet i
menighetssalen. Tore snakker med kirkevergen om supplering av utstyr.
Kjøkkenet skulle vært ryddet, og skuffer og skap merket på nytt igjen.
Hvert år bør det være en opptelling på hva som er på kjøkkenet, og hva som mangler.
Det kom forslag om å alltid kjøpe inn hvite lys for lettere å bruke lysstumper på nytt igjen.
Ved neste menighetsrådsmøte bruker vi en time på å gjennomgå kjøkkenet med merking og
opptelling.

44/19 Evaluere kirkevalget
Ca. 400 stemmer. Det burde på forhånd vært i orden med båser, og stemmelokalet burde
vært ordnet til stemmingen begynte. Vi ser i etterkant at Namsos skulle hatt to avlukker.
Stemmelokalet burde vært organisert på en annen måte, der registreringen burde vært i front,
og stemmebåsene i bakkant, slik at køene ikke blandes.
Ved neste valg bør vi stille med tre stk. på hver vakt.

Adresse:

Tlf.

E-post/Internett:

Bankkonto / Org.nr.:

Abel Meyersgt. 10
7800 NAMSOS

Tlf: 91382409

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

42023292101
976 999 118

45/19 Søknad fra diakon om dekking av underskudd fra menighetstur
• Underskudd på til sammen 1265 kr.
Menighetsrådet vedtar å dekke underskuddet på kr.1265.

46/19 Ekstra gudstjeneste 22.09.19 Ønske om offer til regnskogfondet
Tema for gudstjenesten er naturvern og klima. Det er en gudstjeneste som er rettet mot
skaperverket. Det skal være en gudstjeneste som er samlende, og være rettet mot naturvern
og klima.
Solrun informerer fra møte i fellesrådet, der det var sterke følelser i forbindelse med
gjennomføring av gudstjenesten.
Det kom frem reaksjoner på at menighetsrådet ikke er informert i tide, slik at vi kunne fått
tid til å diskutere saken i forkant. Det er kritikkverdig at saksgangen ikke er fulgt i tråd med
gjeldende regler. Menighetsrådet har behandlet dette og vi registrerer at vi er delt i synet på
om gudstjenesten bør gjennomføres.
Gudstjenesten gjennomføres slik som formålet er, men vi ønsker at leder og nestleder får
gjennomlese manus for preken. Den må være leder i hende senest lørdag.
For fremtiden må menighetsrådet informeres i god tid før slike gudstjenester.
Vedtak: Menighetsrådet er kritiske til den informasjonen som er kommet forut for denne
gudstjenesten. Den er i strid med gjeldende regelverk for bruk av kirka, ref.§15 regler for
bruk av kirkene (fastsatt av kirkemøtet 15.april 2015). Menighetsrådet ber om at
sognepresten for ettertiden informerer menighetsrådet innenfor gjeldende regelverk hvis
lignende situasjoner skal oppstå senere.
Vi støtter at kollekten går til vern av regnskogen.
Det blir kirkekaffe i våpenhuset.

47/19 Vedtak om disponering av overskudd fra 2018
15800 Regnskapsmessig mindreforbruk 2018: 49.389,87
Rådet vedtar at pengene settes til side til et nytt regnskapsmessig prosjekt med oppgradering
av kjøkkenet i menighetssalen.

48/19 Bispevisitas
Håkon Olaussen informerer om høstens bispevisitas.
Det blir arrangert en samling for frivillige i menighetssalen, der prost og biskop deltar. Det
jobbes med et samarbeid med andre frivillige organisasjoner. Dette skjer på kvelden
12.november kl.19.00.
Visitasgudstjeneste søndag 24.november.
Menighetsrådene og fellesråd står for økonomien i forbindelse med bispevisitasen.

49/19 Hva skjer?
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Alt er under kontroll.

50/19 Eventuelt
Solrun informerer fra møte i fellesrådet.
-fokus på kirketårnet
-kirka skal lyssettes
-kirketrappa skal oppgraderes mai 2020
-kirkehaugen skal oppgraderes
Årets tv-aksjon søker bøssebærere, søndag 20.oktober. Vi organiserer ikke roder i år, men
stiller opp enkeltvis etter eget ønske.
Vi ønsker ikke å profilere Pride-arrangementet på facebook, men vi oppfordrer våre
medlemmer til å støtte opp om arrangementet.
Ref. Gjertine Osen Bakkland
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