PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE
Tirsdag 19. januar kl. 18.00 på Høgtun
Tilstede: Ingeborg Karine Dale Haugenes, Torvild Selås, Jorunn Myre, Kjetil Myren, Hanne
Brattekleiv, Gunnar Lindtveit, Simen Hommelsgård, Jakob Einar Olimstad

Sak 1M/21

Godkjenning av innkalling og protokoll
Godkjent uten merknader.

Sak 2M/21

Sak 1F/21

Orientering


Vi har ikke fått oversikt over regnskapet for 2020 enda, men kan opplyse
om at året 2020 gitt bedre enn 2019. Det ser med andre ord ut som om
fellesrådet gikk i pluss i 2020.



På visjonsmøtet i januar 2020 ble det lagt frem en drøm om blant annet
orgel og menighetsbygg. Til neste møte er det ønskelig at alle tenker på
hvilken av disse menighetsrådet bør starte en forprosjekt på.

Utlysning av organiststilling
Vår kantor Inger går av med AFP 10.mars, og det må derfor søkes etter
en ny organist eller kirkemusiker.
Det er utarbeidet er forsalg til utlysningstekst, men det er ønskelig med
innspill og kommentarer.
Se vedlegg for forslag til utlysningstekst.
Endring av plassering av ord i foreslått overskrift. Organist bør stå
først for å få en sammenhengende helhet i utlysningsteksten. Enighet
om dette.
Søknadsfrist 20.februar.

Sak 3M/21
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Flere ledere til søndagsskolen
Noen av lederne i søndagsskolen ønsker nå å gi seg etter en lang og god
innsats. Det må derfor jobbes aktivt med å få inn nye ledere. Kom med

forslag.
Forslag om å se på hvem som har barn i aktuell aldersgruppe og spørre
om noen av dem kan tenke seg å være med. Kirkeverge ser på saken og
samarbeider med Kjetil.

Sak 4M/21

Utdeling av blomster runde dager
Det ble enighet om at menigheten skal dele ut blomster ved runde dager
(80, 90 og 100 år). Hvordan skal dette organiseres og hvem deler ut
blomstene?
Utdeling av blomster går på rundgang innad i menighetsrådet.
Blomsten/ oppmerksomheten deles ut uken før bursdagen. Makspris 250
kr.

Sak 5M/21

Planlegge gudstjenester våren 2021
Det legges frem en oversiktsplan over gudstjenestene våren 2021.
Menighetsrådet planlegger sammen hvilke ønsker det er for disse
gudstjenestene.
Eget skjema/oversikt ble fylt ut.

Sak 6M/21

Givertjeneste
Givertjenesten i menigheten har sunket en del det siste året. Det må
derfor gjøres en innsats for å få denne oppover igjen.
Publisere en utfyllende sak i menighetsbladet med god informasjon om
givertjenesten og frivillige tjenester. Må komme tydelig frem hva
gavemidler går til og hva man ønsker å utrette. Uttalelser fra noen av
menighetsrådsmedlemmene om hva de tenker om givertjeneste. Vise til
konkrete tall og få frem hvor lite som skal til dersom flere gir. I
etterkant av bladet sendes det ut brev til alle medlemmer.
Dette publiseres i førstkommende menighetsblad.

Eventuelt
Turer i 20201: Forslag til turkomitéen med 23.mai og 29. august.
Vaffeltreff blir ikke startet opp enda. Venter på at samfunnet skal åpnes
enda mer opp.
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