PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE
Torsdag 6. juni 2019 kl. 18.30 hos Maria, Aklandsveien 371
Åpning ved Gunnar
Tilstede: Per Fossing, Gunnar Lindtveit, Gro L. Bjorvatten, Kay Fjell,
May-Lill Remme, Per Arnt Nes
Ikke tilstede: Lars Marius Dalane, Kåre U. Gisletveit, Irene
Colbjørnsen
Sak 24M/19

Godkjenning av innkalling og protokoll:
Innkalling godkjent med noen merknader og tilleggssaker.
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Brev, referater, orientering:
-

-
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Lyd- og bildeanlegg er nå bestilt fra PA-systemer. De starter
arbeidet fortløpende.
Kjøpt inn ny pumpe til vanning på Espeland.
Båretralle – innkjøp av ny båretralle i 2019. Dette forutsetter at den
kan stå lagret hos kommunen og at begravelsesbyråene er villige til
å frakte den.
Kirkeverge sender et brev til bispedømmekontoret angående
praksisen rundt økonomi vedrørende gravplass.

Gudstjenestelisten
Juni
09.06 kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Pinse. Nattverd. Offer til
prostidiakonstillingen.
30.06 kl.11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Offer til musikklivet i
menigheten.
Juli
21.07 Gudstjeneste kl. 11.00. Jens Linde. Nattverd. Offer til stiftelsen
skjærgårds
August
04.08 Gudstjeneste kl. 11.00. Jens Linde. Nattverd. Offer til
menighetsarbeidet
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25.08 Familiegudstjeneste kl. 11.00. 4-åringene og søndagsskolen.
Offer til søndagsskolen.
September
01.09 Gudstjeneste kl. 11.00 Nattverd. Offer til menighetens
misjonsprosjekt
08.09 Gudstjeneste kl. 11.00. Presentasjon av konfirmantene. Offer til
menighetsbladet
15.09 Familiegudstjeneste kl. 11.00. Høsttakkefest. Nattverd. Offer til
menighetsarbeidet.
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Evaluering konfirmasjon lørdag
I år ble det bestemt at det skulle gjøres et forsøk med å ha
konfirmasjonsgudstjenester både lørdag og søndag som et prøveprosjekt.
Dette må nå evalueres og det må tas en beslutning om dette er noe
menigheten ønsker å fortsette med.
Denne ordningen gjorde at flere mennesker kom på gudstjeneste, og det
er derfor ønskelig at denne ordningen fortsetter dersom det er mange
nok konfirmanter.
Konfirmantene i 2020 får valget mellom lørdag og søndag ved
påmelding. Deretter foretas det et valg fra stab om hvordan man løser
det.
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Menighetsfest
Hvilke ønsker har vi for festen, og hvordan kan alle bidra til å gjøre dette
til en best mulig samling for menigheten?
Festen blir fra 19.00 – 22.00. Det spørres om musikkinnslag og
diktlesning. Allsang.
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Møter høsten 2019
Forslag møtedatoer til høsten:
Tirsdag 27. august – saker: oversikt om alle frivillige får invitasjon til
menighetsfest, investeringsbudsjett.
Tirsdag 24. september
Tirsdag 22. oktober – samlet møte med avtredende og opptredende
menighetsråd
Torsdag 19.november
Tirsdag 3. desember – samlet avslutning med begge råd
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Betjene lydanlegg
Når lydanlegget nå kommer på plass, har vi behov for noen som kan
styre lyden og eventuelle bildevisninger. Alle bør tenke gjennom noen

som kan spørres om dette. Viktig at dette kommer på plass ganske raskt.
Type programvare som skal brukes.
Forslag til navn: Eivind Myren, Vemund Fjell, Egil Landsverk, Pål
Gunnar Lindtveit, Ove Pedersen, Knut Nærdal, Arvid Røed, Odd Arild
Dalen, Geri Bråten, Kjetil Myren, Lars Marius Dalane

Annet
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Tilstandsvurdering av Stallane – evt enkelt bygg til oppbevaring
Dato for samtalegudstjeneste 10. mai kl. 11.00 konfirmasjonsgudstjeneste 31.mai

