Deres ref.:

Vår ref.:
16/00001-073

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
15.06.2018

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE
DATO:
KL.
STED:

14.06.2018
19.30
KIRKEKONTORET

Følgende møtte: Mark Akali. Siw Monica Kvatningen, Solrun Feragen Holien, Ingunn Hodø og
Tore Strøm.
Forfall:, Gjertine Osen Bakkland Skjalg Brecke Astrid S. Stenersen og Liv Kristin Hojem Aune.
24/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.
25/18 Godkjenning av siste møtereferat.
Referat fra forrige møte ble underskrevet.
26/18 Tilsetting av prost.
Vedtak: Namsos Menighetsråd støtter Ryens kandidatur vedrørende ansettelse av ny prost.
27/18 Evaluering etter konfirmasjon.
Tre fine konfirmasjonsgudstjenester, fornøyde ungdommer og foreldre. Litt usikkerhet på dagen om
hvem som skulle utføre hva. Bør fremgå tydeligere i referat hva som er avtalt. Misnøye med den
profesjonelle fotograferingen av konfirmantene, vi foreslår å snakke med Fotokompaniet ved neste
års fotografering. Vi trenger flere lange kapper, Solrun sjekker leverandør på tidligere kapper og
bestiller to kapper i 185 og to i 190 størrelse.
28/18 Hva skjer i Namsos kirke.
Mark la frem forslag til offerplan, og denne ble vedtatt. Vi forutsetter at Gjertine ferdigstiller listen
over frivilliges innsats og sender ut.
29/18 Møteplan for høsten 2018.
Menighetsrådsmøte avholdes torsdag den 23.august, 27. september, 25. oktober, 22. november, 13.
desember. Samme tid og sted.
30/18 Konfirmantjubileum.
Invitasjoner til jubileet sendes ut ganske snart, noen detaljer gjenstår.
Adresse:

Tlf.

E-post/Internett:

Bankkonto / Org.nr.:

Abel Meyersgt. 10
7800 NAMSOS

Tlf: 91382409

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

4202 23 92101
976 999 118

31/18 Eventuelt.
 Mark orienterte om besøk fra «Bønn for den norske kirke» den 17. og 18. oktober. Ekteparet
Jo og Ingjerd Hedberg vil ha åpen kirke disse dagene og veilede om bønn. Mark tar imot til
overnatting, men spør om menighetsrådet kan ta ansvar for kostnader for mat.
Vedtak: Menighetsrådet bevilger 500 kr til dekning av utgifter til innkjøp av mat.
Mark avsluttet møtet med å lese søndagens tekst fra Matteus evangelium kapittel 16.

Solrun Feragen Holien, referent.
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