DEN NORSKE KIRKE
Flatanger sokn

Miljøbygget
7770 FLATANGER
Tlf: 93465169
Faks: 74221180

Kirkekontoret 13.02.2018

Møtebok Menighetsrådet
Møtedato: 07.02.2018
Møtetid:
kl. 15:30
Møtested: Miljøbygget «Hurtigruta»
Tilstede:
Kari Leknes, Anne Laukvik, Tone Merete Eian, Anna Rian, Klara Dahle, Torgeir Liasjø.
Meldt forfall:
Aud Høstland, Berit Staven.
Nestleder Kari ønsket velkommen.
Sokneprest Torgeir leste fra 1. Kor 13.
Meldingssaker
Sak 000001 Postjournal
Ingen arkivert post siden sist.
Sak 000002 Brev om fasteaksjonen
Brev lest opp. Ny koordinator for Fasteaksjonen i Nidaros.
Sak 000003 Brev om TV-aksjonen
Kirkens Bymisjon har fått årets TV-aksjon.
Sak 000004 Kreaktiv for 8. - 10. kl. 30. januar og 6. februar i Statland kirke
Det ble avlyst, 1 påmeldt.
Sak 000005 Lys Våken for 6. - 7. kl. 17. - 18. mars i Løvøy kirke
Invitasjon kommer i posten.
Sak 000006 Om nytt fakturamottak i Namsos for Flatanger menighetsråd
Informasjon
Sak 000007 Samtalegudstjenesten flyttet til 15. april kl. 16.00 i Løvøy kirke
Konfirmantfesten blir i Samfunnshuset. flyttingen skjer pga av kollisjon med UKM i Grong 20. - 22. april.
Prøvegudstjenesten blir 12. april.
Det blir gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00 den 22. april (istedetfor kl 16.00)
Sak 000008 Gudstjeneste på Hårstad hos Agnes og Kjell den 17. juni kl. 12.00
Opprinnelig var gudstjenesten lagt til 8. juli, men fordi Torgeir har ferie i juli, ble den flyttet til 17. juni.
Sak 000009Nidarosen
Nidarosbispedømmeråds hederspris. Frist 31. mars.
Sak 000010 Ungdomstinget 2018
Invitasjon til å sende delegater mellom 16-30 år. Frist for påmelding 1.mars.

Vedtakssaker 001/18

Budsjett 2018

Forslag til vedtak:
Flatanger menighetsråd godkjenner budsjettet for 2018.

Vedtak:
Budsjettet ble vedtatt mot en endring på prosjekt 1, post 11100. Summen endres fra 300,00 til
3000,00. En skrivefeil fra administrasjonen.

Sak 002/18 Årsmelding 2017
Forslag til vedtak:
Flatanger menighetsråd vedtar årsmelding for 2017.

Vedtak:
Årsmelding godkjent med rettelse: 3. søndag i advent «Vi synger jula inn». Videre ble det snakket
om arrangement før jul: Lysmessa har lite oppslutning. Kanskje konfirmantene kan delta på «Vi
synger jula inn»? Saken tas opp på første møte etter sommeren.

Sak 003/18 Evaluering av juletrefest
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedtak:
Menighetsrådet foreslår å ha juletrefest i mellom jula for eksempel 6. juledag. Det trenges også
flere menn for å bære bord, spesielt på Vik. Det bør arrangeres juletrefest i mellomjula en gang på
Lauvsnes og en gang på Vik for å se på oppslutningen. Saken tas opp igjen på første møte etter
sommeren.

Sak 004/18 Gudstjeneste 2. juledag
Forslag til vedtak:
Flatanger menighetsråd vedtar å stryke gudstjenesten 2. juledag i Løvøy kirke.

Vedtak:
Flatanger menighetsråd er positiv til forslag om å stryke gudstjenesten 2. juledag i Løvøy kirke fra
gudstjenesteplanen. Soknepresten sender søknad til prosten.

Sak 005/18 Særsamisk nådehilsen og velsignelse
Forslag til vedtak:
Flatanger menighetsråd vedtar å bruke sørsamisk nådehilsen og velsignelse.

Vedtak:
Flatanger menighetsråd vedtar å bruke sørsamisk nådehilsen og velsignelse i tillegg til den norske
nådehilsen og velsignelse. Dette tas i bruk fra d.d.

Sak 006/18 Planlegge konfirmantfest
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedtak:
Flatanger menighetsråd vedtok dette i forhold til konfimantfesten: Velge sal ut ifra hvor mange som
melder seg på. Trosopplærer Elisabeth Moen Rørvik kan komme og informere om kirkens tilbud i
Namsos og om MILK (minilederkurs). Aud handler inn. Alle tar med ei kake (hvilke bestemmes på
neste møte) Oppmøte i Samfunnshuset kl. 14.00. Soknepresten spør Sigrid og Gaute om å opptre
på konfirmantfesten, og han spør Stein om å spille til fellessangene. Mat som tidligere, gryterett.
Pynting: Tone tar ansvar for det. Kari ordner quiz/kryssord.

Sak 007/18 Offer på Innvorda bedehus
Forslag til vedtak:
Flatanger menighetsråd vedtar at offer som tas opp på gudstjenester på Innvorda bedehus skal gå
til bedehuset på Innvorda.

Vedtak:
Flatanger menighetsråd vedtar at offer som tas opp på gudstjenester på Innvorda bedehus skal gå
til bedehuset på Innvorda.

Sak 008/18 Fasteaksjonen
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak

Vedtak:
De som har anledning stiller som sjåfører. Saken tas opp på neste møte.

Til orientering: Bispevisitas cirka 2 dager i Flatanger våren 2019.
Møtet slutt 17.30

Klara Dahle (s)
Anne Laukvik (s)
Torgeir Liasjø (s)
Tone M. Eian (s)
Anna Rian (s)
Kari Leknes (s)

For Menighetsrådet
Anne Ruud Kristiansen
Sekretær

