PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE
Tirsdag 10. november kl. 18.00 møterom 3

Sak 44M/20

Godkjenning av innkalling og protokoll
Innkalling og protokoll godkjent uten merknader.

Sak 15F/20

Valg av leder og nestleder
Leder og nestleder for fellesråd/menighetsråd velges for et år av
gangen. Ingeborg Karine Dale Haugenes har nå vært leder i et år, og
Torvild Selås har vært nestleder. Rådet må velge leder og nestleder for
det kommende året.
Ingeborg Karine ønsker at noen tar over lederrollen.
Ingeborg Karine fortsetter som leder
Torvild fortsetter som nestleder

Sak 16F/20

Søknad om tilskudd til utskifting av rørovner
Det inviteres til å søke Riksantikvaren om tilskudd til utskiftning av
elektrisk hovedfordeling/sikringsskap og rørovner i kulturhistorisk
viktige kirkebygg. Se vedlegg
Kirkevergen informerer.
Viktigere å isolere bygget og redusere varmetapet.
Bør inn nye rørovner etterhvert. Må se på strømutgiftene. Se på mer
effektive varmekilder.
Kirkevergen gjør bakgrunnsundersøkelser med tanke på pris og hva
som kreves for å sende en søknad. Legges frem på neste møte.

Sak 45M/20

Offerformål 2021
Kirkelig pressekontor har sendt en liste med alle søknader som har
kommet inn om offermål for 2021. Menighetsrådet må beslutte hvilke
formål som skal motta kollekt fra menigheten. Offerformål som ikke
står på listen kan også velges.
Se neste side.
Sjømannskirken
Føle samme planen fra i fjor, med muligheter for justering.

Sak 46M/20

Gudstjenesteliste 2021
Det er laget et forsalg til gudstjenesteliste for første halvdel av 2021. (se
vedlegg). Åpent for kommentarer og innspill til denne listen.

Sak 47M/20

Søknad om støtte til diakoni
Det er i år mulig å søke om resterende tilskuddsmidler til diakoni. Alle
diakonale tiltak kan søke om tilskudd fra de resterende 236 000 kronene
som bispedømmerådet har.
Bør menigheten søke for Vaffeltreff eller er det andre tiltak man kunne
søk til?
Søke til drift av Vaffeltreffet. Enda viktigere nå som vi ikke kan ha åpnet.

Sak 48M/20

Gjennomføring av julegudstjenester
Det er bestemt at det blir to julegudstjenester i år. En kl. 13.30 og en kl.
15.30. Det bør være påmelding til disse gudstjenestene slik at man har
oversikt over hvor mange som kommer og slik at registrering går
enklere.
Forslag til hvordan dette bør gjennomføres:
- Påmelding via mail/telefon
- Påmelding via nett/app
- De som ikke er påmeldt kommer med navn og nummer på en lapp, og
er ikke sikret plass dersom det er fullt.
Smittevernstiltak må også snakkes gjennom med tanke på julefeiring.
God tekst på dette i menighetsbladet. Oppfordre folk til å ta kontakt
med de som ikke er på nett.

Sak 49M/20

Givertjeneste
Tore Gullaksen kommer for å snakke om hvordan vi kan øke
givertjenesten.
Kirken.no/ressurser innsamling

Takkebrev til faste givere – med informasjon om hva pengene går til
Takk for beløp fra kollekt søndagen før

