DEN NORSKE KIRKE
Klinga menighetsråd
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MØTE I KLINGA MENIGHETSRÅD DEN 28.05.19 I KIRKESTUEN
Disse var til stede: Håkon Rygh, Turid Flosand, Trine Spillum, Torgeir Flak, Turid B Willadsen, Toril
Bjørnseth Sævik, Åge Brikselli. Anne Britt Moltumyr
Anne Britt Moltumyr hadde et ord til åpning fra fortellingen om den samaritanske kvinne i møte med Jesus.

Sak 26/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen bemerkninger
Underskrift av referat fra sistemøte

Sak 27/19 Prestens saker
Orienterte om program for konfirmantene. Delte ut program. Del forandring på de faste turene til Trondheim
og leirene, det blir nå noen lokale aktiviteter.
Tone Bedsvåg, trosopplærer ønsker mer aktivitet i klinga.

Sak 28/19 Kirke, kirkestue og kirkegård gruppe
Bergsli hadde kontakt med Rotary, de er villig til arbeid på kirkegården.
Menighetsrådet ønsker en dugnadsinnsats med en del frivillige, rette opp støtter, og sikre de som er veltet.
Minnestein er på tur hit, og kan plasseres ut, en åpen plass på kirkegården.

Sak 29/19 Konfirmasjonslister, jubileum
Listene er klare, et navn må klareres.

Sak 30/19 Navnet minnelund
Vedtak: Menighetsrådet beslutter å anlegge en ”navnet” minnelund, med egen stein på anvist plass på
kirkegården,. Jernkorsene som står på plassen blir flyttet til Sævik kirkegård.

Sak 31/19 Eventuelt
Forslag til navn på lista til valg av menighetsråd, Øystein Stieng, ikke spurt og John Otto Nordseth, ikke
spurt.
Turid Flosand og Toril Sævik ordner i kirkstua til eldres dag mandag. Resten av menighetsrådet hjelper til
mandag. Hver tar med 2 gevinster.
Ønske om å ta ut en benk bak i kirka, og sette inn bord. Tar det sammen med dugnaden på kirkegarden.
Dugnaden blir onsdag 5. juni kl. 19.00 hver enkelt spør en om å bli med.
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