REFERAT MENIGHETSRÅDSMØTE
Dato: 25.01.18
Kl:
18.30
Sted: Kirkekontoret
Tilstede: Tore Strøm, Ingunn Hagen, Astrid Stenersen, Siw-Monica Kvatningen, Mark Akali og
Gjertine Osen Bakkland
Heidi Lund Moen møtte i sak 02/18.
Sakliste:
01/18 Innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste godkjennes av menighetsrådet.
02/18 Budsjett 2018.
Heidi orienterer om budsjett 2018.
Budsjettet vedtas med følgende endring; budsjettet for musikk i kirka økes fra kr.12.000 til 20.000. I
dette ligger all musikkaktivitet i kirka.
03/18 Årsmøte 2018
Årsmøtet avholdes søndag 18.mars, etter gudstjenesten. Årsmøtet bekjentgjøres i avisen,
menighetsbladet, plakat i oppslagstavlen og som kunngjøring ved gudstjeneste forut.
Tore lager årsmeldingen.
04/18 Evaluering av julaftensgudstjenester.
Det ble avglemt å spørre menighetsrådets medlemmer om å ta imot kollekt ved utgangen. Vi skal
være tydeligere med arbeidsfordeling før årets julegudstjenester.
05/18 Endring i offerlisten for 4.mars.
Gudstjeneste 4.mars er lyst messefall på grunn av konsert i kirka.
06/18 «Hva skjer i Namsos kirke»
Se pkt. 05/18.
Tirsdag 20.mars ønsker KFUM/KFUK kveldsgudstjeneste. De vil kalle det en fastegudstjeneste.
De har selv regien for gudstjenesten og bruker kirkens kantor.
Ofringen går denne kvelden til KFUM/KFUK.
Felleskirkelig gudstjeneste, 28.januar:
De andre aktørene har fått beskjed om å ta med kaker, samt at Jon Ingvar tar en spørrerunde på byens
bakerier.
Dekking og kaffekoking utføres søndag fra kl.10.00.
Marc snakker med Jon Ingvar på lørdag ettermiddag om resultatet av rundspørringen.
Tore kjøper inn duker, kaffe og saft.
07/18 Evt.
Forespørsel på utleie / bruk av kirka .
Frimurerlosjen har kommet med ønske om egen gudstjeneste i kirken med prosten som forretter.
Saken tas opp igjen på neste møte i menighetsrådet.
Adresse:

Tlf.

E-post/Internett:

Bankkonto / Org.nr.:

Abel Meyersgt. 10
7800 NAMSOS

Tlf: 40644204

heidi.lund.moen@kirken.namdal.no
www.kirken.namdal.no

4400 32 57514
976 999 118

Streaming av gudstjenester avklares med kirkevergen. Menighetsrådet ønsker avklaring om det
blir gjennomført eller lagt på is.
Møte 6.mars.
Det er ønskelig at en fra menighetsrådet stiller på møte med nytilsatt kirkemedarbeider og
representanter fra alle menighetsrådene, tirsdag 6.mars. Vi tar opp dette på neste møte, 1.mars.

Ord for kvelden v/Mark.
Ref. Gjertine Osen Bakkland
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