
 

 

 

PROTOKOLL 

 

                                  Onsdag 16. september kl. 18.00 møterom 3 

 

Sak 34M/20              Godkjenning av innkalling og protokoll 
 

                                   Protokoll godkjent uten merknader 

                                   Innkalling godkjent med tillegg av en sak under eventuelt til slutt.. 

 

Sak 35M/20               Brev, referater og orientering 

- teknisk utvalg legger frem planen for innkjøp av supplerende utstyr 

til lydanlegg 

- Piano er bestilt 

 

 

Sak 36M/20               Dugnad - nedvask av kirken innvendig 
For å spare mest mulig penger har ikke kirketjenervikar blitt bedt om å 

rengjøre noe i kirka. Det begynner dermed å bli en stund siden det ble 

rengjort skikkelig. 

 

Kirkevergen får ansvar for å organisere o kalle inn til dugnad. To 

vaskelag dag/kveld fordeling på hvem som vasker hvor.  

 

Sak 37M/20               Givertjeneste 
 Menigheten har de siste årene har en jevnt stabil inntekt fra 

givertjeneste. Denne har nå begynt å synke på grunn av naturlig frafall. 

Menighetsrådet må se på hvordan vi kan øke givertjenesten og få inn 

flere nye givere. 

 

                                    Gullaksen kan komme på besøk – invitere ham neste møte. Invitere ham 

                                    13.oktober eller 10.november. Dette ønsker menighetsrådet å jobbe    

                                    videre med.  

 

Sak 38M/20               Diakoniutvalg 
I forrige menighetsperiode sa følgende personer ja til å sitte i 

diakoniutvalget: Ragnhild Nærdal, Mathilde Moland, Kay Fjell og 

Oddveig Lauv. De sa ja til å sitte i en 4 års periode, og må nå enten 

spørres på nytt om de ønsker å fortsette, eller så må menighetsrådet 

spørre nye personer til å sitte i dette utvalget. 

 

Spørre om de som sitter i diakoniutvalget nå ønsker å fortsette en 

periode til. Krus til de i diakoniutvalget som også velger å gå av. 

 

Sak 39M/20               Strategiarbeidet 

- Vaffeltreff – flere frivillige trengs til å hjelpe til.  Må spørre i 

menighetsbladet 



 

- Blomsterkontakter – en ny gruppe med blomsterkontakter er på 

plass. Disse skal ha et oppstartsmøte så fort det lar seg gjøre. 

Hilde administrerer kontaktene.  

- Forsangere -  Jorunn og Inger har ansvar for sin gruppe, spørre 

Lars Marius om en annen gruppe som kan stå fremme. Mer 

pianospill inn i gudstjenestene. 

- Tur etter gudstjeneste – må etterspørres fra Gro og Kay. Ikke 

aktuelt før til våren igjen.  

- Kor – familiekor? Gro Anita Nærestad? 

- Internasjonal kvinnegruppe – fungerer bra 

- Misjonsgudstjeneste – 18.september 

- G2 - utsettes 

- Superonsdag – utsetter til etter covid-19 

- Bibelgrupper - Liste som folk kan skrive seg på for å bli med i en 

gruppe. Frie tema, men tilby spørsmål til søndagens tekster. 

Dette kan presten bidra med. Legge liste i kjørka, 

menighetsbladet, nett og facebook. Ta kontakt med 

kirkekontoret. Den som har det hjemme hos seg tenker på et 

tema. 

- Temakvelder – mange ideer rundt dette 

- Menighetstur – utsetter dette til etter covid -19 

- Ungdomsarbeidet / MILK 
Kjetil og Lene vil sende en hilsen på skjerm under konf.gudstjeneste nr 2. Starter opp KL – 

konfirmant lærling. To samlinger før jul, inviterer de som vil hjem. Legger vekt på det sosiale, 

bli godt kjemt med dem, og tema som snakkes om. Lage en slags gruppe. 

Tre kvelder etter jul, og eventuelt klare å få til en form for avslutning. Tanken er at denne 

gruppen skal kunne være med på MILK, Byklekonferansen eller noe lignende. Være med som 

konfirmantledere eller ledere på Nattcafe. 

 

Søke midler til oppstart av kontinuerlig arbeid (både gjennom Dnk og Acta) 

 

Fast spalteplass i menighetsbladet på hva vi trenger frivillige til, vaffeltreff, kor, 

menighetstorg 

 

 

Eventuelt: 
 

Ekstrasak – konsert, Tore Konnestad, G. Thomas, Aslak Gjennestad, 

Dato, hvordan kan man leie eller ordne kirka 

Selge benker i stedet for plasser. 

 

Gunnar Arne Myren blir invitert til neste møte. 

 

 

 

 

 

 

                               

         


