Kommer

Innkalt
Medlemmer
John Olav Dankel (JOD)
Mona Tollefsen (MT)
Marianne Aase (MA)
Torbjørn Dunsæd (TD)
Rolf Einar Huus (REH)
Turid Tesaker Belland (TTB)
Sverre Hjelleset (SH)

Tilstede

X
X
X
X
Nei

Varamedlemmer
Roald Kongevold

X
X

X

Referat
Kommune:
Flekkefjord

Råd:
Gyland menighetsråd

Møtested:
Gyland Kirke

Møtetid:
Torsdag 7.September 2017
kl. 1900 – 2130

Referent:
Kaffe/Kjeks: MA

Andaktsord: MA

Referat, Info og drøftingssaker
Orienteringer:
•
•
•
•
•
•

Bygdeleiren som ble avlyst – det var visst 20 personer som manglet – mer aktiv verving? Forskyve tidspunktet?
Om samtalegudstjenesten konfirmantfesten den 27.8.2017 på Bedehuset (behandles som egen sak nr 37/17).
Gudstjenesteplan for høsten ferdig utsendt 8.8. med klokker, tekstleser og kirkekaffe.
Datoer for gudstjenester våren 2018.
Stoff til menighetsbladet – frist 15. september.
Gullkonfinrmanter søndag 8.10.2017 – rimelig god interesse så langt, og fristen for påmelding er 15.9.

Saksliste.
Sak nr.

Sak

Beskrivelse

Ansvar

33/17

Innkalling.
Forrige referat.
Neste møte.

SH

34/17

Klokkerfunksjonen

35/17

Trosopplæringsmidler

36/17

Ny hjemmeside for
Kirkekontoret

Vedtak innkalling: Godkjent
Forrige referat: Godkjent
Neste møte: Dato torsdag 12.10 og torsdag 7.12 med grøt og
gjester.
Kjeks/kaffe: Mona
Ord for dagen: Mona
Ønsker SMS varsling dagen før møte.
Problematisering ved e-post fra kirkeverge Stein Rafoss.
Orientering om Bakke menighetsråds uttalelse i samme sak.
Vedtak: JOD kaller inn alle Klokkerne og Tekstleserne for å
gjennomgå oppgaver som hører til disse funksjonene i dag.
Menighetsrådet ønsker å vente på tilbakemelding fra dette
møtet før de gjør endringer i dagens ordning.
Bruken av trosopplæringsmidler i 2017. Vedtak: Sjekke med
lederne i Søndagsskolen, Maksklubben, Tesåkklubben og Impuls
om det var noen som har behov for midler til formålet i 2017. Det
kan være tur, midler til innkjøp av diverse, konsert etc. Sjekke
med Jan Gustav Åtland om han kan ta det videre til de 4 lederne.
Høring ny hjemmeside for Kirkekontoret
http://flekkefjord.kirken.no/
Vedtak: Vi tar informasjonen til etterretning. De som er
interessert i å komme med innspill til nettsidens struktur kan
melde fra til kirkeverge Stein Rafoss innen utgang av 15.09.2017
Evaluering av konfirmantfesten 2017 og grovplan for 2018.
Vedtak: 2017, Konfirmantfesten opplevdes som vellykket fra
gjestene men det var alt for lite folk til forarbeid, servering og
opprydding. 2018, Innhente opplysninger om forskjellige måter
for å føre tradisjonen videre. Lage en prosjektplan hvis det skal
være Menighetsrådet som skal arrangere dagen.
Vedtak: Ta kontakt med Statens Vegvesen for å sjekke mulighet
for skilting. Skilt på Råna og Nedland.

MT/MA

37/17

Eventuelt
Konfirmantfesten

38/17

Skilting til kapellet.

JOD

MT

SH

SH

39/17

20/16

Skap til
konfirmantkappene
Pågående saker
Benker

Vedtak: Ønsker nytt, større skap til konfirmantkappene. Må ta
kontakt med Stein Rafoss om hvordan dette skal organiseres.

TTB

Status: Reidar Lindeli hos Halvorsen Offshore tar oppgaven. TD
følger opp.

TD

