Deres ref.:

Vår ref.:
16/00001-077

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
29.08.2018

REFERAT FRA MHR MØTE 28.08.18
STED : KLINGA KIRKESTUE
KL. : 19.00
Disse møtte: Håkon Rygh, Turid Flosand, Trine Spillum, Torgeir Flak, Turid B Willadsen, Toril
Bjørnseth Sævik, Åge Brikselli og Anne Brit Moltumyr. Ole Morten Olufsen møtte i anledning sak
50/18.
Anne Brit hadde en kort andakt.

46/18 Valg av ny sekretær i menighetsrådet
Forslag Åge Brikselli, valgt av menighetsrådet som sekretær.

42/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Underskrift av referat.

43/18 Prestens saker
Anne Brit gikk igjennom konfirmantplan for Klinga.
Konfirmantleir på Hallarheim. Sjekke regnskap for tidligere leirer om pris.
Konfirmantbibler.

44/18 Kirke, kirkestue og kirkegård gruppe
Ordner trapper når været tillater det.
Innkorting av benker, en snekker, Fossland, fra Overhalla har tatt på seg arbeidet, avtaler pris, om
mulig kirkelig fellesråd dekker kostnaden, Håkon avklarer dette.
Maling av kirkestue først innvendig, men også utvendig. Avtaler med Helge Lauvsnes at de skaffer
maling og koster, så tar menighetsrådet organiseringen av dugnad.
Stenge veien forbi muren ved kirketrappa med en blomsterkasse eller en benk.
Skap til konfirmantkappene er kjøpt og montert i dåp sakristiet i andre etasje. Til en pris på ca.
1100,-.
Vedtak: Menighetsrådet vedtar å bruke penger fra Minnefondet til dette.
Dårlig orden i rommet til graverne, vurdere å låse døra, slik at andre ikke har tilgang.
Dårlig orden i toalettet i kirka ved en anledning.
Konfirmasjonstreffet. Tino lørdag 8.9 med middag. Søndag 9.9 kl.14.00 gudstjeneste med
kirkekaffe.

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

42022392101
976 999 134

45/18 og 47/18 Søknad om permisjon, og nye representanter i menighetsbladet
Siw Elin Haugan søker om fritak fra menighetsrådet og alle verv knyttet til menighetsrådet ut
perioden.
Håkon Rygh valgt til representant i menighetsbladet.

48/18 Trine og Turid saker
Turid leste referat fra Olsokgudstjenesten.
Menighetsrådet vurderer kjøp av en paviljong.
Nidarrosen med vårt forslag nådde ikke fram. Foreslår samme forslag, Ole Røthe, til neste år.
49/18 Gudstjenesteliste
Gudstjenestelisten vedtas som forevist, med en rettelse, gudstjeneste den 9.9 blir kl. 14.00 ikke kl.
11.00.

50/18 Regnskap, ½ års og regnskap for jubileumsboka
Kort orientering om halvårsregnskapet, rakk ikke å få med alt til møtet.
Ber om regnskap over Jubileumsboka og Minnefondet. Tar opp på AU- møtet med Helge Lauvsnes.
Bedre regnskap på neste møte.
51/18 Eventuelt
Dårlig oppmøte til gudstjenestene. Mulig om felles gudstjeneste med Vemundvik.
Forslag om konfirmantgudstjenester samme dag. Vanskelig for de som skal leie lokaler til
konfirmasjonsfest samme dag.
Krøllsamling i Klinga kirke onsdag 17 okt. mellom kl. 17.30 og 18.30.

Ref. Åge Brikselli
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