Hidra menighetsråd
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Referent: Svein Harald Olsen
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Sak 1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Sak 11/2017 Oppgradering av audiovisuelt utstyr i kirka
Sak 12/2017 Høring: Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og
Kirkemøtet
Sak 13/2017 Dåpskontakt
Sak 14/2017 Program for høsten
Sak 15/2017 ALFA-kurs?
Sak 16/2017 Tiltak for tidligere konfirmanter
Eventuelt

Saksgrunnlag:
Sak 1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling av 25. april 2017 godkjennes
Referat fra møte 7. mars 2017 godkjennes.

Godkjent

Sak 11/2017 Oppgradering av audiovisuelt utstyr i kirka
Skjerm for prest, klokker, brukere av lesepult, forsangere
Plassering av skjerm på vestre vegg under galleri, på høyre side av utgangsdøren
Projektor plasseres nær tak, under galleri - ca. 4 m fra vegg, rett over miksebord.
Ledninger mellom skjerm/projektor føres under gulv fram til bakre vegg og føres opp mot tak.
Skjerm og projektor styres fra miksebord
Kostnad/anslag (eks. mva) :
• Projektor og skjerm: 14.000 kr.
• Kabel data/strøm/konverter: 6.000 kr
• Arbeid: 5.000.

Forslag til vedtak
Tidligere fremsendt søknad om dataskjerm omarbeides av Eivind, i samarbeid med Svein
Harald, til å gjelde projektor og lerret bak i kirka.

Enstemmig vedtatt

Sak 12/2017 Høring: Forslag til nye regler for valg av menighetsråd,
bispedømmeråd og Kirkemøtet
Forslagene berører primært valg til bispedømmeråd og kirkemøte. En problemstilling dreier
seg om direkte eller indirekte valg. Det foreligger tre forslag:
• Videreføring av dagens ordning (Mulighet for bispedømmet til å velge en kombinasjon av
direkte og indirekte valg)
• Direkte valg på alle leke medlemmer
• Kombinasjonsvalg i alle bispedømmer.

En annen problemstilling dreier seg om flertalls- eller forholdstallsvalg, i realiteten hvordan
det skal legges til rette for ulike lister/partidannelser. Her foreligger også tre forslag:
• Videreføring av dagens ordning (Nominasjonskomite setter opp en bredt sammensatt
liste, men det er åpning for også å stille alternativ liste)
• Ordning med nominasjonskomiteens liste og andre lister – samtidige frister
• Ordning med utgangspunkt i flere selvstendige lister.
Høringsfristen er 14. juni 2017. Vi må ta stilling til hvordan vi griper dette an og helst også
hva vi mener om saken.

Forslag til vedtak
En redaksjonskomite bestående av Eivind Marstad og Oddrun Forland Rudrud lager et
forslag til høringssvar som fremlegges før neste menighetsrådsmøte.

Enstemmig vedtatt.

Sak 13/2017 Dåpskontakt
Bente Åsly Hanssen har sagt fra seg vervet som dåpskontakt.

Forslag til vedtak
Saken oversendes Trosopplæringsutvalget hvor man bør drøfte omfanget av utdeling av
gaver til barn mellom 0 og 3 år, og evt. involvere flere personer i dette arbeidet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 14/2017 Program for høsten
Gudstjenesteutvalget har satt opp gudstjenesteplan for høsten
•

Oppdatert arbeidsliste for gudstjenesteplanen sendes ut til de trenger

Orgelkomiteen har laget arrangements-/konsertplan
Konserter til inntekt for nytt orgel:
- 08.05. Frisk Bris har pipekonsert
- 24.06. Stand på Skalldyrtreffet med lotteri
- 30.07. Konsert i kirka med flere
- 22.09. Konsert Tore Kvinlaug m/flere
- 09.11. Konsert Kjell Gierstae m/flere
- 10.12. Vi synger julen inn

Sak 15/2017 ALFA-kurs?
I forrige menighetsrådsmøte ble ALPHA-kurs luftet som et aktuelt tiltak i menigheten. Vi bør
diskutere om dette er noe vi skal arbeide videre med.
http://alpha-kurs.no/: I Alpha er det anledning til å utforske den kristne tro i et åpent
og avslappende miljø. Alpha består av 10 ukentlige og tankevekkende samlinger.
Forarbeidet for å starte Alpha kan kort beskrives i 4 steg:
•
•
•

Delta på en Alpha-konferanse
Registrer arrangementet deres hos oss
Få tak i materiell

•

Ta kontakt med Alfa Norge, post/tlf eller via webresponsen

Saken ble drøftet, og man ønsker å komme tilbake til forslag til tiltak som kan inkludere flere i
menighetens liv og virke. Kanskje en brukerundersøkelse hadde vært en ide?

Sak 16/2017 Tiltak for tidligere konfirmanter
Forslag om trosopplæringstiltak for ungdom:
• Støtte til deltakelse i KRIK Action 2017 i Bø med kr 1000 pr deltaker
• Støtte til deltakelse på KRIK Opptur i Hemsedal med kr 5000 pr deltaker (begrenset til 4
deltakere)

Forslag til vedtak:
MR støtter tidligere konfirmanter med halve deltakeravgiften på KRIK Action 2017 i BØ.
Trosopplæringsutvalget forespør konfirmantene.

Enstemmig vedtatt.

Sak 17/2017 Åpen kirke
Forslag til vedtak:
Dersom man klarer å skaffe personer som kan være kirkeverter, så ønsker MR at denne
ordningen også blir videreformidlet i år. Eivind følger opp saken.

Enstemmig vedtatt.

