DEN NORSKE KIRKE
Namsos menighetsråd
Deres ref.:

Vår ref.:
16/00001-099

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
12.09.2019

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 22.08.19
Kl. 18.30
Sted: Kirkekontoret.
Til stede: Tore, Ingunn, Astrid, Siw Monica, Skjalg, Solrun og Mark. Gjertine og Liv Kristin hadde
meldt forfall.

34/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. OK.
35/19 Godkjenning av siste møtereferat. OK.
36/19 Kirkevalg Mandag 9.september i NTE Arena sammen med Klinga. 3 stk til stede hele
dagen. Valgstyret (Tore, Gjertine og Jarle) står ansvarlig; de skal ha et forberedende møte, avtale
samarbeid med Klinga. Solrun, Tore, Skjalg har anledning å være til stede for å på dagtid. Siw
Monica kan hjelpe til fra halv fire.

37/19 Konfirmantjubileum Vi har 42 påmeldte så langt. Vi har innbudt til middag og kaffe
som tidligere. Kirkekontoret setter på plass bord på fredag, vi må pynte, bestille mat og kaker.
Astrid og Solrun er bortreist og kan ikke delta. Lørdag dekkes og ordnes kl 12: Tore, Siw Monica.
Tore bestiller mat og kaker, snakker med Liv Kristin i forhold til hva som er bestilt tidligere. Tore
tar kontakt med Fotokompaniet for fotografering. Tore lager mat, Siw Monica kommer også tidlig.
Liv Kristin og Gjertine forespørres om når de kan stille, Tore setter opp ei liste ut fra dette.

38/19 Hva skjer?
Offerlisten er vedtatt, kaffekokere og tekstlesere er ikke på plass. Solrun setter opp
forsangertidspunkt i samråd med Elina. Vi sender alle sms til Gjertine på tidspunkt vi ønsker å
bidra.

39/19 Stell av kirkegårdene.
NM vekst har ansvar for dette nå, men vi mottar klager på at arbeidet er dårlig utført. Kirkevergen
sier at han har fått mye reaksjoner, både positive og negative. Vi overlater kontrollen av dette til
Kirkevergen.

40/19 Bispevisitas
Kulturkveld, bedriftsbesøk, skolegudstjeneste eller møte med konfirmanter, 3 punkter som vi
trenger å snakke om. Forslag; Veiviseren er en gruppe som kan være aktuell, kafe Hjerterom øverst
i Havnegata en annen aktuell plass.

41/19 Eventuelt
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

Vi minner igjen om Namdalspride som arrangeres fra 2.- 5. oktober, hvis rådets medlemmer har
anledning til å delta, er det positivt.

Møtet slutt klokken 19.45
Solrun Feragen Holien, referent
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