DEN NORSKE KIRKE
Klinga menighetsråd

Deres ref.:

Vår ref.:
16/00001-087

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
01.03.2019

MØTE I KLINGA MENIGHETSRÅD DEN 26.02.19 I KIRKESTUEN
Disse var til stede: Håkon Rygh, Turid Flosand, Torgeir Flak, Turid B Willadsen, Toril Bjørnseth Sævik,
Åge Brikselli. Prest Anne Britt Moltumyr og Diakon Astrid G Angelus.
Astrid G Angelus leste fra 1. Tim 2. til åpning.

Sak 07/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Underskrift av referat fra forrige møte

Sak 08/19 Prestens saker
Astrid G Angelus orienterte:
Organisten har fått musikk til konfirmantgudstjenestene, to stykker.
Eldres dag, spørre Øystein Tungseth om kåseri, diakon har ansvar.
Diakoniutvalget som nå er sammen med Vemundvik og Namsos har hatt møte. Turid Willadsen møtte fra oss
sammen med diakon.
Salmekveld utsatt til høsten, Diakon Astrid G Angelus bestemmer dag.
Busstur i Juni eller August. Forslag, tur til Falstadsenteret på Ekne. Forslaget støttes av menighetsrådet.

Sak 09/19 Leders saker
Heisen i kirka virker ikke. Den skulle være ordnet etter avtale. Den må ordnes snarest.
Menighetsrådet har brukt for mye penger, og bruker kr. 20.000,- av de 170.000,- som vi har som frie midler.
Turid Willadsen ordner nye gardiner og ny matte i gangen.
Penger fra Bangsund og Klinga Arbeidslag er på konto, de har ønsker om hva de skal brukes til. Turid
Flosand sender et takkekort.
Menighetsrådet trenger liste over konfirmanter til konfirmant jubileet.
Konfirmasjon 2021; første søndag i mai er den 1. mai. Vi forslår 24. april. Sekretær Ole Morten Olufsen får
frihet til å bestemme dag.
En kommentar til dette med konfirmasjonsdato. Namsos menighet kjører konfirmasjoner helga 15-16
mai i 2021. Derfor mener vi at konfirmasjon for Klinga legges til 8-9 mai i 2021 istedenfor 24-25 april.

Sak 10/19 Kirke, kirkestue og kirkegårds gruppe
Maling av kirkestua utvendig står for tur, først må taket renses for mose. Avtaler med kirkeverge om
framdriften i arbeidet.
Flere ev pleddene foran talerstolen, forskjellige farger og et kors. Anne Britt Moltumyr tar seg av dette.
Støtter på kirkegården som ikke er sikret, og veltet. Tar opp dette med kirkeverge, venter et svar til neste
møte. Kirkestua er pusset opp med maling på veggene innvendig.

Sak 11/19 Valg 2019
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
976 999 134

Forslag til medlemmer i menighetsrådet: Elisabeth Sævik er spurt og har sagt ja. Alle i rådet skaffer navn på
noen til neste møte.

Sak 12/19 Eventuelt
Årsmeldingen, Turid Flosand leste årsmeldingen for 2018.
Vedtak: Menighetsrådet godkjenner årsmeldingen.
Ønske priser på utleie av kirkestua. Avertere i Menighetsbladet at kirkestua er til utleie, med pris.
Gudstjenesteliste: Gudstjenesten den 24. mars. Menighetsrådet går inn for å avlyse den.
Årsmøte tirsdag 26. mars kl 19.00. Menighetsrådet møter kl. 18.00. Trine Spillum ordner mat.
Avertere på ”Hva skjer” i Namdalsavisa. Håkon Rygh ordner dette.
Noen har gitt gaver til kirkestua, Torgeir Flak sender takkekort til disse.
Avsluttet kl. 20.30

Ref. Åge Brikselli
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