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Referat fra møte i menighetsrådet 16.10.2018
Sted: Møterom Grydeland
Tilstede: Eva Kaldahl, Jorunn Anita Pedersen, Anders Hammer (til kl. 2015), Bjørg Himo,
Liv Marit Idsø og Anne Beate Øvereng Moe,
Meldt forfall: Astrid Marie Bakken, Mari-Ann Antonsen og Pål arve Risvik
Forfall: Einar Rønning

Sak 49/18 Konfirmantjubileum – evaluering
Evaluering av årets jubileum var vedlagt møteinnkallelsen. Det ble diskutert om det til neste år skal
gjennomføres som tidligere år med egne arrangement på Skage og Ranem, eller om man skal samle
alle på en helg:
Vedtak:
Starter å jobbe mot å samle alle en helg, med orgelkonsert i Ranem kirke på lørdag og preken i
Skage kirke på søndag etterfulgt av middag på Overhalla Hotell.
Må sette sammen en komite der 50-årsjubilantene er representert + 1 fra menighetsrådet.
Saken må følges opp på senere møte – senest mars 2019

Sak 50/18 Navna minnelund
Det ble ikke foretatt noe vedtak i møtet. Menighetsrådet ønsker at kirkevergen i samarbeid med
OCEM kommer med forslag til form og størrelse. Det er ønske om at arbeidet settes i gang så fort
som mulig, og at menighetsrådet kan ta stilling til saken på møte før jul.
Forslag fra menighetsrådet på symbol: Due

Sak 51/18 Orgel
Orgelet er på plass, og skal være ferdig til bruk om ca. to uker. Eva forespør de hun trenger hjelp
fra på åpningshelgen.
Angående lyssetting: Det prøves ut lys slik at orgelet blir godt synlig. Dette er kun et forsøk, så
lysene blir ikke fastmonterte.
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Sak 52/18 Gudstjeneste på Øysletta 16.12.2018
Vedtak:
Det er ønske om kirketjener for å ordne med stoler, ofring etc.
Eva bestiller hus.
Jorunn Anita forespør Gunhild Moa om hun kan stille som kirkevert og ta kontakt med saniteten og
mannskoret. Det er viktig at det informeres om dato da gudstjenesten foregår på en annen søndag
enn det som har vært vanlig.

Sak 53/18 Kirkekaffe
Saken utsettes da Anders måtte gå før saken ble diskutert

O-sak Oppfølging av saker som er på gang
Kulturminner: Ingen ting nytt
Forsangergruppa: Har ventet på forespørsel. Forsangergruppa bør si noe om hvor ofte de ønsker å
synge.
Anders orienterte:
 Ministranter: Har deltatt på en gudstjeneste, og de gjorde en flott jobb. Alle konfirmantene
skal delta på en gudstjeneste hver før jul, og en etter jul.
 Konfirmantopplæring: De er delt inn i grupper. Det er de samme gruppene som deltar som
lag på volleyballturnering, hjemme-grupper og gudstjenester. Hjemme-gruppene starter
14. november, og de skal i tillegg på pilgrimsvandring (20.10.), lysmesse og bønnevandring.
 Tv-aksjonen: Alt går som planlagt, har vært enkelt å få tak i bøssebærere.
 Alle helgen: Randi har sendt ut invitasjoner til etterlatte. Seniorkoret blir med på Skage om
kvelden.
Orientering generelt:
Fra fellesrådsmøtet:
 Ny pris for leie av kirkene: 2000 for å leie Namsos kirke, 1000 kr for de øvrige kirkene. Ved
konsert er det i alle kirkene 10 % av billettinntektene. Dersom de trenger å øve kvelden før
koster det 250 kr.
 Kirkevergestillingen har vært utlyst, og søknadsfristen var 15. oktober. Det er nå
fellesnemdas oppgave å gjennomføre intervjurunde og deretter ansette.
 Vannpost: Ingen ting nytt
 Anders har snakket med Arnt Fossland om å lage en ny kasse for å ha jord i til bruk i
begravelser.
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