Deres ref.:

Vår ref.:
16/00001-085

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
30.01.2019

REFERAT FRA MHR MØTE
DATO : 29.01.2019 KL 18.30

Disse var til stede: Håkon Rygh, Turid Flosand, Trine Spillum, Torgeir Flak, Turid B Willadsen,
Toril Bjørnseth Sævik og Åge Brikselli. Astrid G Angelus, diakon, Anne Bitt Moltumyr, prest og
Przemyslav Mikolajczyk, organist møtte også.
Anne Britt Moltumyr hadde ord om truskap til åpning.

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen bemerkning, flere saker på eventuelt.

Sak 02/19 Prestens saker
Nytt liturgihefte, vist et forslag.
Problemer vi har med heisen i kirka.
Misjonsprosjekt er vedtatt, Normisjon prosjekt Disippelskap, evangelisering og teologi i Mali.
Salmekveld 24. mars, Astrid G Angelus og orgamist Przemyslav Mikolajczyk har ansvaret.
Eldres dag 3. juni.
Felles diakoniutvalg.
Vedtak: Klinga menighetsråd går inn for felles diakoniutvalg for Vemundvik, Namsos og Klinga.

Sak 03/19 Kirke, kirkestue og kirkegård grupper
Håkon Rygh arbeider i kirkestua sammen med Jan Vold, ønskelig med flere til maling innvendig.

Sak 04/19 Budsjett 2019
Opplysning om post 12700 med beløp på kr. 24426,-, beløpet finnes på sak 61/17.
Vedtak: Menighetsrådet vedtar at overforbruk på kr. 4856,- i 2017 dekkes av disposisjonsfondet.
Klinga menighetsråd vedtar budsjettet for 2019

Sak 05/19 Visitas forberedelse 14.02
Torgier Flak og Turid Flosand møter.
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Tlf: 91382409

ole.morten.olufsen@kirken.namdal.no
www.kirken.namdal.no

4202 23 92101
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Sak 06/19 Eventuelt
Przemyslav Mikolajczyk har tanker om salmekveld for menigheten. En del er spurt om å delta.
Få noen musikere til å delta på konfirmantgudstjenester. Bruke musikere som får et honorar.
Orglet er ikke bra, en dag går det ikke å spille på det. Undersøker pris og mulige løsninger for nytt
orgel.
Pynting av kirken til julegudstjenester, Ragnhild Eidshaug pyntet kirken til jul, og er ønsket ved en
senere anledning, nærmest konfirmantgudstjenestene.
Turid Flosand formidlet at de var gitt en større gave gitt til Klinga menighet. Når vi har fått
opplysning om at gaven er registrert ønsker vi å bruke den på oppussing rund kirka og forny gjerdet
rundt kirkegården.
Oppfordring om at bilder til menighetsbladet sendes direkte fra den som tok bildet med
mobiltelefon eller I-pad.
Trine Spillum er kontakt fra menighetsrådet for menighetsbladet.
Det er bare to frontpledd foran talerstolen, ønskelig med fire forskjellig etter liturgisk farge.
Årsmøtet er bestemt til 26.03 i kirkestua.
Møtet avsluttet 21.40

Ref. Åge Brikselli
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