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Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
14.11.2018

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE
13.11.1018.
Oppmøte: Astrid Marie Bakken, Mari-Ann Antonsen Anders Hammer, Bjørg Himo, Pål Arve
Risvik, Liv Marit Idsø, Einar Rønning, Eva Kaldahl, Jorunn Anita Pedersen
Forfall:

Sak 54/18 - Navnet minnelund
Det har kommet inn forslag fra bygda – kan vi ha ulike minnelunner på Skage og Ranem?
Hvilken kirkegård satser vi på først?
Steinsort – lys eller mørk – jmf vedlegg for møte i oktober
Vedtak: *Overhalla Menighetsråd vil at det skal brukes lys steinsort fra Overhalla på begge minnelunder
*Astrid tar med ideer til utforming av minnesmerke til OCEM og får de til å tegne 2 forslag til oss.
*Overhalla MR ønsker at minnelund på Skage kommer i orden først.

Sak 55/18 – Gudstjenestelisten for 2019 er klar.
Anders har sendt den til Jorunn Anita for videre behandling. Vi ser på kirkeverter og kirkekaffe?
Vedtak:
Liste over kirkevertenes oppgaver ble tatt opp og godkjent. Lista blir satt opp i kirkene våre.
Gudstjenestelista med offermål og kirkeverter er ikke klar, blir lagt fram på neste møte.
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Sak 56/18 - Midtgangen i Ranem kirke - teppeløs
Det er kommet forespørsel fra flere menn om midtgangen skal være uten teppe for framtiden og hva da
med renhold og støy fra klaprende små ben? Kan teppe som nå er tatt ut benyttes i Skage kirke?Vedtak:
Vedtak: Det skal ikke være teppe i midtgangen I Ranem kirke pga resonans fra orgelet. Orgelet er nå
intonert uten gulvteppe. Skal teppet inn igjen, må orgelet intoneres på nytt. Vi vil derfor ikke ha teppe i
midtgangen i Ranem kirke.
Vedtak del 2 Hvis teppet er langt nok kan det gjerne brukes i Skage kirke. Overhalla MR ber kirketjener
Gøran Jørgensen mål opp og ordne dette. Teppe må eller s lagres forsvarlig og tørt
Vedtak del 3 Bør gulvet i midtgangen i Ranem kirke behandles med olje, grønnsåpe?
Overhalla MR ber kirkevergen undersøke dette og iverksette tiltak snarest og slik at gulvet er ferdig til
innvielsen av orgelet
MR har sett at renholdet i kirkene er blitt dårligere i den senere tid. Vi etterspør en plan på hvor ofte og
hvordan daglig renhold av kirka skal foregå.
Det bør være gode matter utenfor og innenfor inngangsdøra for å samle opp skitt. Det bør være grovere
singel e.l. utenfor trappa. Vi ber kirkevergen følge opp dette.

Sak 57/18 – Oppsett Menighetsråd og Arbeidsutvalg for 2019
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni

Mr
15.01
12.02
12.03
09.04
14.05
11.06.

servering
Anne Beate
Liv Marit
Pål Arve
Astrid Marie
Jorunn Anita
Mari-Ann

AU
03.01.(torsdag)
30.01
27.02
27.03
02.05 ( torsdag)
29.05

Vedtak: Tas til orientering

Sak 58/18- Konfirmantjubileum 2019
Hvem stiller opp fra Menighetsrådet.
Vi må bestille kirke til konserten og se på gudstjenestelista som er oppsatt – hvilken helg skal vi velge? Hva
med den helga som nå blir ledig?
Vedtak: Overhalla MR vil ha konfirmantjubileum 18.8. i Skage kirke. Konsert på lørdag 17.08. med
organisten i Ranem kirke.
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Sak 59/18 - Endring av gudstjenestelisten
Overhalla menighetsråd ønsker å imøtekomme flere jubilanters ønske om å ha felles
jubileumshelg for Skage og Ranem, med konsert i Ranem kirke på lørdagen og gudstjeneste og
middag på søndag.
Vedtak: Astrid M Bakken sjekker om Ranem kirke er ledig denne lørdagen.
Vi ønsker også å flytte gudstjenesten ved Stutjønndammen til 11.8.18 – dvs den helga det opprinnelig er
Gudstjeneste i Skage og dermed frigjøre 4 helga i august.

Sak 60/18 - Orienteringssaker
-

Lys langs gangveien Ranem kirkegård blir snart påbegynt.
Vannpost Ranem kirkegård: stein er på plass, kran og vatn kommer etter hvert.
Kirkeringen på Skage er i gang og har mange planer for utbedringer i og rundt Skage kirke.
Julehilsen til årets jubilanter bestilles og ordnes i slutten av november
Julehilsen til de etterlatte som har mistet en av sine i Overhalla siste år – blir sendt ut fra
Kirkekontoret.

Sak 60/18 –Kursing til valg, neste mhr valg
Kurs 16.januar i Namsos. Minst 2 stk fra MR.
Vedtak: Astrid M Bakken, Eva Kaldahl og Einar Rønning blir med på kurset.

Sak 61/18 – Eventuelt.
Årsmøte og Frivilligfest blir 21.mars 2019 på Overhalla Frivilligsentral
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