DEN NORSKE KIRKE
Namsos menighetsråd

Deres ref.:

Vår ref.:
16/00001-086

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
01.03.2019

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 28.02.19
Kl. 18.30
Sted: Kirkekontoret.
Til stede: Tore, Ingunn, Astrid S., Siw Monica, Skjalg, Liv Kristin, Solrun og Mark. Gjertine hadde
meldt forfall.

7/19 Godkjenning av innkalling og sakliste. OK, noen ekstra saker under eventuelt.
8/19 Godkjenning av siste møtereferat. OK.
9/19 Evaluering felleskirkelig gudstjeneste. Frikirken har trukket seg fra samarbeidet.
Dette tar vi til etterretning. Ikke helt heldig med lysbildefremvisning i kirka, burde foregått i
menighetssalen. Kirkekaffen var riktig vellykket. Vi må satse på å ha et utvalg av servietter og
duker i en plastkasse i bomberommet, menighetskontoret kan bestille fra Maske. Menighetsrådet
har en plastkasse som har vært benyttet for kaffe og kjeks. Mark snakker med Randi om dette.

10/19 Årsmøte. Tidspunkt: 17.3.19 kl. 12. Tore får fullmakt til å skrive årsmelding etter mal fra
tidligere år, sendes ut til gjennomsyn og kommentarer. Regnskapet vil være klart til årsmøtet, og
Tore ber om at Ole Morten Olufsen stiller for å svare på eventuelle spørsmål. Tore spør også
Gjertine om hun kan stille. Skjalg undersøker om han har frihelg. Vi gjennomfører årsmøtet i kirka
ved lysgloben, tar kirkekaffen der. Siw Monica baker en kake til kirkekaffen og årsmøtet.

11/19 Hva skjer? Vi må avtale detaljer for fasteaksjon på neste møte. Ellers er alt klart frem
mot konfirmasjonen. Vi venter bispevisitas 24. november, Mark skal skrive en beretning frem til
denne dato, denne vil forelegges for menighetsrådet på forhånd.

12/19 Konfirmantjubileum Vi avtaler dato til 1. september. Pga dårlig deltakelse i de siste
årene, må vi tenke nytt. Vi vil derfor servere snitter og kaker med kaffe på søndag i stedet for sodd,
og lager arrangement med historielaget på lørdag. Liv Kristin spør Gunnar om historielaget kan ta
ansvar for arrangement som før. Skjalg spør Frydenlund på Ullvaren hva kuvertprisen vil bli for
kaffe med litt å bite i på lørdag, og levering av snitter og kaker til søndag. Liv Kristin skaffer lister
over konfirmantene på menighetskontoret.

13/19 Eventuelt
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

Offerformål: Mark la frem liste med forslag til offermål for høsten. Godkjent!
Konfirmasjon: Mark sender oversikt på konfirmantene på mail til Solrun. 4.april kan vi ta mål av
konfirmantene for kapper, kl. 16.30 og 18.30. Siw Monica og Solrun stiller. Onsdag den 8. mai skal
kappene deles ut, kl. 16, 16.30 og 17.
Siw Monica, Solrun og Astrid stiller.
Diakoniutvalget. Astrid sitter faktisk som medlem fra Namsos menighetsråd. Vi samles om at vi
danner et felles utvalg for hele Namsos kommune, og Astrid Stenersen er vårt forslag.
Menighetsrådsvalget. Gjertine, Tore og Jarle Holien er årets valgkomite, og de skal møtes ganske
snart. Alle rådets medlemmer oppfordres til å bruke sitt kontaktnett og snakke med aktuelle
personer så vi får nok kandidater til valget.
Forbedring av kjøkkenet ved menighetsrådssalen. Vi vil utrede pris på å erstatte komfyren med ny
komfyr i industristørrelse. Oppvaskmaskinen bør også skiftes, vi bør ha en moderne maskin på
benkenivå.
Mark avsluttet møtet med å si noen ord om fastetiden og om hensikten med å gjennomføre faste.
Møtet slutt klokken 19.50.
Solrun Feragen Holien, referent
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