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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 27.09.18
Til stede: Mark Akali, Astrid S.Stenersen, Skjalg Brecke, Siw Monica Kvatningen, Solrun Holien
og Ingun Hagen Hodø
Sted: Kirkekontoret.

Sakliste:
39/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Møteinnkallingen godkjennes.

40/18 Godkjenning av siste møtereferat
Rådet signerte møtereferatet fra siste møte.

41/18 Konfirmantjubileum
Det var 23 betalende på jubileet. Dette er 5 færre enn påmeldt. Det må vurderes om det skal
være bindende påmelding med betaling på forskudd. Kanskje vi må bruke sosiale medier for
å nå frem til jubilantene.
Det ble bestilt for mye mat i forhold til oppmøtte. Neste år kan vi bestille 5 liter sodd per 10
personer, en pose gulrot på 20 personer og 2-3 poteter per person. Det er lurt å sjekke om det
er salt og pepper i skapet i menighetssalen.
Det ble et flott og koselig arrangement.

42/18 Kirkekaffe ved avslutning til prosten
Det brukes prostemidler til utgifter i forbindelse med kirkekaffen ved
avskjedsgudstjenesten 30.september. Prosten bestiller 7 kaker hos August Olsen, 40
rundstykker og pålegg. Det beregnes mat til 60 personer. Astrid henter kakene og
rundstykkene på lørdag. De som skal hjelpe til med kirkekaffen møter opp kl.17.00 for å
smøre rundstykker. Astrid og Solrun, Skjalg og Siw Monica dekker på i menighetssalen,
lørdag kl.16.00.
Mark tar kontakt med Magne, Arnt og Steinar med info om kirkekaffen. Et medlem fra
menighetsrådet ønsker velkommen og gir så ordet til Mark.
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43/18 Besøk av prosten
Se punkt 42/18

44/18 TV aksjonen 2018
Menighetsrådet har ikke anledning til å stille med mannskap og organisering dette året.
Rådet vedtar at kollekten går til Kirkens bymisjon denne søndagen, 21.oktober. Vi ønsker at
kollekten hvert år går til tv-aksjonen.

45/18 Eventuelt
Solrun informerer fra møte i kirkens fellesråd.
Satsene for utleie i kirken blir økt i forhold til tidligere. Det vil nå forhåpentligvis bli
mulighet til å fornye utstyr på menighetssalens kjøkken.
På neste budsjett er det kommet forslag om at det settes av penger til fornying av kirketrappa
og fornying av «gjerde» rundt kirkegården.
Det er utlyst stilling som ny kirkeverge i fellesrådet fra 1.februar. Helge vil da gå over i en
annen stilling i forhold til Nye Namsos.
Det er uklart hvem som har ansvar for minnelunden på Namsos gravlund. Det blir ikke stelt
godt nok på området, og det er ikke beplantet. Dette mener vi skal være en del av det
generelle stellet ved gravlunden. Det ser uferdig ut og bør ferdigstilles. Dette ønsker vi en
klargjøring for ved neste menighetsrådsmøte.

Mark avslutter med ord av Franz av Assisi
Ref. Gjertine Osen Bakkland
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