DEN NORSKE KIRKE
Namsos menighetsråd

Deres ref.:

Vår ref.:
16/00001-091

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
03.04.2019

REFERAT MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 28.03.18
Kl. 18.30
Sted: Kirkekontoret.
Til stede: Tore Strøm, Ingun Hodø Hagen, Astrid S.Stenersen, Solrun Holien, Mark Akali
Siw Monica Kvatningen, Astrid Angelus, og Gjertine Osen Bakkland
(Liv Kristin Hojem Aune og Skjalg Brecke har meldt forfall)

14/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Ingen merknader til innkalling og sakliste.

15/19 Godkjenning av siste møtereferat
Referatet fra siste møtet godkjennes.

16/19 Hva skjer?
Astrid informerer:
2.pinsedag blir det kveldsgudstjeneste i Namsos kirke, med vigsling av diakon Astrid
Angelus. Astrid informerer om tur til Falstad, Vaffelhjertet, Åpen kirke, Påskemeditasjon
mm. Det jobbes også med å arrangere noe for studentene, f.eks kafè.
En diakon kan i praksis ha ansvaret for begravelser. Diakonene skal kurses i dette.
2.pinsedag blir det altså kveldsgudstjeneste med besøk av biskop. Det blir da arrangert
kirkekaffe i menighetssalen. Dette diskuteres på neste møte.
Konfirmant-fasteaksjon arrangeres tirsdag 9.april. Det trengs da hjelp til utdeling av bøsser.
Arrangementet er fra 17.00-19.00. Astrid, Tore (møter 17.00) og Gjertine møter kl.16.30.

17/19 Årsmøte
Menighetsrådet godkjenner årsmeldingen slik den ble fremlagt.
Det var mange til stede på årsmøtet. Det var lurt å ha det i kirka etter gudstjenesten, og at
kirkekaffen ble servert inne i kirka. Denne formen bør gjentas neste år.

18/19 Konfirmasjon
I forhold til det fremlagte forslaget ønsker vi at konfirmasjonsdatoene i 2021 legges til 8. og
9.mai i Namsos kirke. Det er viktig at datoene bekjentgjøres så tidlig som mulig.

19/19 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

Tore informerer om status om valget. Vi erfarer at det er vanskelig å få folk til valglista, men
vi jobber fortsatt med saken.
Visitasforberedelse diskuteres på neste møte.
Skjalg har innhentet pristilbud fra Ullvaren kafè, som vi tar opp til vurdering under
planlegging av konfirmasjonsjubileet.
Det har kommet et innspill om mangelfull belysning i kirka. Dette må utredes med tanke på
estetikk og ønsket behov ved ulike aktiviteter. Denne saken kommer vi tilbake til.
Vi synes rekkefølgen i registreringen av større oppgaver fra fellesrådet er riktig prioritert.
Møtets slutt: kl.20.15
Ref. Gjertine Osen Bakkland
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