Deres ref.:

Vår ref.:
16/00001-076

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
28.08.2018

REFERAT FRA MHR MØTE 23.08.18

Dato: 23.08.18
Kl. 18.30
Sted: Kirkekontoret.
Til stede: Skjalg Brecke, Mark Akali, Ingunn Hodø Hagen, Tore Strøm, Solrun Holien, Liv
Kristin Hojem Aune og Gjertine Osen Bakkland

Sakliste:
32/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste godkjennes.
33/18 Godkjenning av siste møtereferat
Siste møtereferat godkjennes og signeres.
34/18 Konfirmantjubileum
Lite påmelding til jubileet, søndag 2.september. Vi dekker langbord der
jubilantene får sitte sammen. Vi må bestille mat og kaker. Liv Kristin
bestiller mat og Tore bestiller kaker. Tore tar kontakt med fotograf. Mark
tar kontakt med kantor, slik at vi får pianospilling i menighetssalen.
Solrun og Ingun dekker bord på lørdag ca. kl.15.00. På søndag møter
Gjertine, Skjalg, Siw Monica, Ingun og Solrun. Oppmøte kl.10.00.
Ingun ønsker velkommen og presenterer jubilantene.
35/18 Orientering om ny diakon
Astrid Angelus er blitt ansatt som ny diakon i menigheten. Hun starter
1.oktober. Vi har en diakoniplan som er vedtatt og som vil bli videreført.
Det vil være behov for en samling av menighetsrådene for å bestemme
om det vil bli noen endringer i planen. Dette vil være et dialogmøte.

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

42022392101
976 999 118

36/18 Godkjenning av gudstjenestelisten
Mark informerer om ulike gudstjenester fremover. Avskjedsgudstjeneste
30.september. Vi kjøper inn 5 kaker og rundstykker til kirkekaffen. Dette
skal gå av prostemidler.
37/18 Orientering om prostesituasjonen
Biskopen har spurt prosten i Nord-Innherred om å fungere som prost i
Namsos. Gustav Danielsen blir da fungerende prost inntil ny prost er
ansatt. Det vil bli brukt mindre ressurser på vikarprestutgifter denne
høsten, enn det som i utgangspunktet er ment. Det stilles spørsmål om
hvor disse pengene blir brukt.
38/18 Eventuelt
Regnskapet er revidert og godkjent. Merknad på at det er for sent
fremlagt.
Tore informerer om fagdag for kirkemusikere og kantorer på Melus.
Mark videreformidler til Elina.
Liv Kristin ønsker avlastning for å møte i fellesrådet fremover.
Vedtak: Liv Kristin Hojem fritas fra sitt verv og Solrun Holien, som er
vikar, overtar som representant for Namsos menighetsråd.
Skjalg Brecke overtar som vara.
Ref. Gjertine Osen Bakkland
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