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REFERAT FRA MHR MØTE 03.05.18
Følgende var tilstede : Tore Strøm, Gjertine Osen Bakkland, Sorun Feragen Holien, Liv Kr. Hojem Aune,
Skjalg Brecke, Siw Monica Kvatningen, Ingunn Helen Hodø og Astrid S Stenersen

Sakliste:

17/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Merknad til innkallingen er at Marc må føres på innkallingslisten.
Navnekorreksjon: Astrid S Stenersen og Ingunn Helen Hodø. Ellers ingen andre
merknader til innkallingen.
18/18 Godkjenning av siste møtereferat
Møtereferatet godkjennes av rådet.
19/18 Evaluering av kirkegårdsdugnad
40-50 konfirmanter deltok i arbeidet. Mange gjorde en god jobb. Saft og boller ble
godt mottatt av konfirmantene. Det var ikke vann i kranene på kirkegården, så Astrid
måtte spørre naboene om vann. Det ble kjøpt inn 80 boller, noe som var riktig antall.
20/18 Konfirmantreunion
Det er kommet en søknad om økonomisk støtte til konfirmantreunion.
Menighetsrådet ønsker å støtte dette tiltaket med økonomisk støtte.
21/18 Flytting av kirkebenker
Menighetsrådet fikk omvisning i kirkerommet av Elisabeth Moen Rørvik, og ble
informert om ønsker om endringer.




Ønske om å fjerne fremste benk på høyre side
Ønske om å snu benk ved globen, for å skape et kirkerom i kirkerommet
Ønske om å fjerne tre benker i bakre del av rommet på hver side

Forslag: Det er et flertall i rådet om å fjerne fremste benk på høyre side.
Vi ønsker ikke å snu noen benk i rommet. Det kan eventuelt settes på klappstoler på
benken som står ved globen.
Vi foreslår å undersøke kostnader ved flytting av ovner, montering av klappseter og
kostnader ved å tilpasse det bakerste området slik at det blir estetisk sammenheng i
kirka. Vi ønsker å beholde symbolikken i størst mulig grad. Behandlingen av saken
utsettes til neste møte, til vi har noen flere svar.
Adresse:

Tlf.

E-post/Internett:

Bankkonto / Org.nr.:

Abel Meyersgt. 10
7800 NAMSOS

Tlf: 91382409

ole.morten.olufen@kirken.namdal.no
www.kirken.namdal.no

42022392101
976 999 118

22/18 Godkjenning av diakoniplanen
Jon Ingvar orienterer om diakonplanen. Innholdet er stort sett det samme som i fjor.
Angående hygiene i forbindelse med kirkekaffen må det fortsatt jobbes med å få egen
vask i dåpssakrestiet. Det er ønskelig at det brukes mikrofon ved arrangementer i
menighetssalen. Menighetsturen i år er planlagt til Trondheim og Nidarosdomen.
Dato er ikke fastsatt enda. Det er fortsatt vanskelig å få noen til å ta ansvar for
sorggruppene. Det ønskes at sangkrefter deltar på sangstunder på kommunens
institusjoner. Ved åpen kirke kommer det besøk fra både kristne, katolikker og
muslimer. Det blir satt pris på at kantor spiller på oppfordringer fra besøkende i kirka
i forbindelse med åpen kirke.
Diakonplanen godkjennes av menighetsrådet slik den er fremlagt.
Jon Ingvar slutter som diakon til høsten, p.g.a flytting. Tore takker Jon Ingvar, på
vegne av rådet, takk for godt samarbeid og gode samtaler.
23/18 Hva skjer i Namsos kirke
 Gudstjeneste på Klompen, på Kristi himmelfartsdag
 Konfirmasjon
Tore leser opp en hilsen til konfirmantene på lørdag, og Solrunn overbringer en
hilsen på søndag.
 17.mai – til neste år kan ungdomsskoleelever oppfordres til å delta med sang på
gudstjenesten.
Fortsettelse av sak 16/18 Blomsterfond og belysning av kirken
Tore følger opp saken
Eventuelt
Det bør være vann tilgjengelig på kirkegården på forsommeren.
Tore informerer om forslag til utlysningstekst i forbindelse med ny diakon i soknet.
Menighetsrådet har ingen merknader til utlysningen.
Takkekveld er diskutert, og har bestemt at vi utsetter det til neste år.

Ref. Gjertine Osen Bakkland
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