Hidra menighetsråd
Anna Wahlsgt 5
4400Flekkefjord
Hidra, 03.11 2017

Referat fra møte i Hidra menighetsråd

Tid: Onsdag 25. okt. 2017 kl. 19.00

Sted: Vallåsbakken 80

Navn

Funksjon

Funksjon

John Eivind
Marstad

Leder

Innkalt Møtt Navn
X

X

Julia Ann

Innkalt Møtt

Sokneprest

X

X

X

Engstrand

Oddrun Forland Nestleder
Rudrud

X

X

Anne Britt Reistad

1. vara

Svein Harald
Olsen

X

X

Sara K Løvik
Larsen

2. vara

Alf Inge
Staabystrand

X

X

John Hansen

3. vara

Inger
Thorkildsen

X

X

Ingunn Urdal
Jørgensen

4. vara

Reidun
Sundtjønn
Ulland

X

X

Monica Hansen

5. vara

Sekretær

Bevertning: Eivind

Innledning: Eivind

Orienteringer:
-

Belysning av kirkas altertavle og korparti – arbeidet er i gang – prosjektet er finansiert
som gave.

Saksliste:








Sak 1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Sak 3/2017 Budsjett 2017
Sak 5/2017 Mandat for trosopplæringsutvalget
Sak 22/2017 Re-konstituering av menighetsrådet
Sak 23/2017 Status og videre mandat for orgelkomiteen
Sak 24/2017 Struktur på kirkas hjemmeside (flekkefjord.kirken.no)
Sak 25/2017 Høring av forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn
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Sak 26/2017 Offersøknader
Sak 27/2017- Gudstjenestelista

Saksgrunnlag:
Sak 1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Kari Steinberg Johansen har kommentert saksfremstillingen i sak 19, behandlet i møte 5
sept.: «Stein (Rafoss) refererer at Hidra ikke har ønsket gudstjeneste 1. juledag. Det er feil!
Hidra har ikke ønsket ettermiddagsgudstjeneste i jula - verken 1. eller 2. juledag pga.
juledagenes familieselskaper og slike ting. De årene vi fikk tildelt ettermiddagsgudstjenester,
var det nesten tom kirke. Vi har aldri hevdet at vi ikke ville ha gudstjeneste om formiddagen
1. juledag.» Kommentaren er viderebrakt til rette vedkommende.

Forslag til vedtak:
Møteinnkalling av 17. okt. 2017 godkjennes
Referat fra møte 5. sep. 2017 godkjennes. Omtalte kommentar til saken om gudstjenester i
jula tas til etterretning.
Enstemmig vedtatt.

Sak 3/2017 Budsjett 2017
Regnskap pr. utgangen av september danner grunnlag for å vurdere eventuelle behov for
justering av budsjettet.

Forslag til vedtak
Fremlagte forslag til revidert budsjett for 2017 vedtas med noen endringer – se vedlegg med
vedtatt revidert budsjett for 2017.
Enstemmig vedtatt.

Sak 5/2017 Mandat for trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget (TOU) har gitt kommentarer til mandatet som menighetsrådet vedtok
i sitt møte 25. januar (sak 5).
Organisering, ansvar og myndighet
Pkt. a) TOU består i dag av 4 faste medlemmer
Pkt. b) Vi opplever uklarhet rundt dette punktet. Hvor lenge sitter et trosopplæringsutvalg, og
når skal det konstituere seg? Følger dette menighetsrådsperioden? I tilfelle bør dette
nedfelles i mandatet.
Arbeidsoppgaver
Pkt. c) Vi opplever at vi har få ansatte å spille på. Soknepresten har fått instruks om at hun
ikke skal drive trosopplæringsarbeid, og ellers er det små stillinger som er knyttet til Hidra.
Dette er mye arbeid på 3-4 personer – spesielt med tanke på at TOU skal «sørge for» at de
ulike oppgaver løses på en best mulig måte. I november 2016 ba vi MR om hjelp til å løse de
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oppgavene vi ikke så at vi kunne overvinne. I sak 3/2016 ble vi forespeilet at MR ville hjelpe
til med konkrete oppgaver. Vi opplever likevel mandatet slik at vi står med eneansvar for at
trosopplæringen i menigheten blir utført. Disse synspunktene gjelder også pkt. d)
TOU ber MR drøfte om leirdeltakelse og deltakelse på kristne festivaler (se referat fra TOU)
kan tas inn i vår plan for trosopplæring for 2018. Hvor stor del av prisen som skal dekkes av
menigheten kan drøftes fra år til år.
Innspill til regulert budsjett for trosopplæringsmidler:
Tilskudd til Kongebarna og Yngres

Kr 10000

Støtte til Adventsleir på Fjelltun for barn i 2 – 7 klasse

Kr 7000

Delfinansiering av deltakelse på Explore, samt honorar til en voksen
ungdom som reiseleder. Kr 1000 kr pr deltaker + honorar på kr 1000,-.

?

Krøllekveld for 2-3-åringene (første gang) i starten av november.

?

«Lys våken» lørdag 11. november.

?

Kjøkkenhjelp til Kongebarna

Kr 4000

Mikrobølgeovn til kirka

Kr 1000

Myke klosser fra Lekolar til lekekroken i kirka.

?

Forslag til vedtak
MR er glad for trosopplæringsutvalgets arbeid og støtter utvalgets innspill til regulert budsjett
for 2017. Økonomiansvarlig i TOU avklarer direkte med Kirkevergen om eventuelle behov for
reguleringer i budsjettet med bakgrunn i disse innspillene. Kari Steinberg Johansen kalles inn
til neste møte i MR for videre drøfting av utvalgets arbeid og behov.
Enstemmig vedtatt

Sak 22/2017 Re-konstituering av menighetsrådet
I «Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet» §1, 3. ledd,
heter det: «Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere
hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har
vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år.»

Forslag til vedtak
Menighetsrådet re-rekonstituerer seg med følgende fordeling av verv:
Leder

John Eivind Marstad

Antall stemmer 6

Nestleder

Oddrun Forland Rudrud

Antall stemmer 6
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Sekretær

Svein Harald Olsen

Enstemmig vedtatt

Sak 23/2017 Status og videre mandat for orgelkomiteen
Som sak 11/2014 vedtok menighetsrådet (29. apr. 2014):
ORGELKOMITE
I 2015 er orgelet i Hidra kirke 100 år. Det er slitt, og MR ønsker å utrede behovet for
et nytt orgel og evt. videre hva slags orgel som ønskes. Menighetens årsmøte har
uttrykt sin støtte til dette arbeidet. MR oppnevner en orgelkomite som har som
oppgave å kartlegge orgelets tilstand, utrede behovet for et nytt orgel, presentere hva
slags orgel som kan være ønskelig og evt. starte en innsamlingsaksjon til nytt orgel.
Denne komiteen driver et selvstendig arbeid og orienterer menighetsrådet underveis.
Alf Ulland og Geir Kalleberg er villig til å være med i orgelkomiteen. Det jobbes med å
få flere medlemmer.
Som sak 4/2015 vedtok menighetsrådet (12. jan. 2015):
Hidra menighetsråd støtter orgelkomiteens konklusjon og ber orgelkomiteen og
kirkevergen jobbe videre med muligheter for finansiering og innsamling til nytt
akustisk kirkeorgel. Menighetsrådet vedtar å opprette en konto der innsamlede midler
skal gå til «Til disposisjon for kirkemusikalsk virksomhet på Hidra - med ønske om
nytt pipeorgel».
Som sak 29/2015 vedtok menighetsrådet (27. okt. 2015):
Innsamlede midler er til disposisjon for kirkemusikalsk virksomhet på Hidra – med
formål nytt pipeorgel. Dersom det ikke lykkes å anskaffe nytt pipeorgel innen 2025, så
kan menighetsrådet etter vedtak disponere midlene fritt til andre kirkemusikalske
formål for Hidra menighet.
Vedtaket må også gjenspeiles i teksten til de som gir penger og komme fram i
takkebrev eller andre papirer.
Saldo på orgelkontoen er nå ca. kr 823.000. Med utgangspunkt i en totalramme på 3,5 mill.
kr inkludert mva., er målet å samle inn kr 900.000. Kirkevergen/prosjektkomiteen har mottatt
4 tilbud og har forhandlet kontrakt (men ikke signert) med en av tilbyderne innenfor denne
rammen. I kontraktsteksten ligger det inne opsjoner for utvidelse av orgelet med inntil tre
ekstra stemmer med prislapp hhv kr 122.700, 104.100 og 79.900. Opsjonene må bestilles
innen 15. jan. 2018. Menighetsrådet bør ta stilling til hvordan vi forholder oss til opsjonene og
hvordan innsamlingsaksjonen eventuelt skal fortsettes. Videre bør en ta stilling til om
orgelkomiteen eventuelt skal fortsette med et annet mandat.

Forslag til vedtak
Dersom innsamlingsaksjonen overstiger målet på 900.000 kr innen første del av januar 2018,
må menighetsrådet samles primo januar 2018 for å ta stilling til eventuelle opsjoner for
utvidelse av orgelet med flere stemmer, samt orgelkomiteens videre mandat.
Enstemmig vedtatt.
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Sak 24/2017 Struktur på kirkas hjemmeside (flekkefjord.kirken.no)
Kirkekontoret har under arbeid nye hjemmesider for kirkene i Flekkefjord (se
http://flekkefjord.kirken.no/). Menighetsrådene er invitert til å gi innspill. Leder har formulert et
forslag til struktur (vedlagt) som kan danne utgangspunkt for videre diskusjon.

Forslag til vedtak:
Strukturforslag med små justeringer tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Sak 25/2017 Høring av forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn
Lokalt her er det kommunen og fellesrådet som er de to eneste høringsinstanser. Frist er
31.des. Menighetsrådene inviteres til å drøfte om og eventuelt på hvilken måte rådet ønsker
å delta i prosessen frem mot et høringssvar. Tilbakemelding om det ønskes senest innen FR
sitt møte 30.okt. Kortversjonen på de forslag som fremmes kan leses i vedlegg.
Diskusjonen i media har så langt i hovedsak dreid seg om følgende spørsmål:





Soknet videreføres som juridisk enhet i DnK, men dette er ikke gitt et nærmere
lovregulert innhold
Videreføring av dagens todelte finansiering av DnK eller ren statlig finansiering. I
forlengelsen av dette følger en diskusjon om ønskeligheten og nødvendigheten av å
videreføre de kirkelige fellesråd kontra en forenklet organisasjonsmodell
Krav til medlemstall for å få støtte (rammer pinsemenigheter og andre menigheter uten
sentral overbygning)
Krav til alder over 15 år for å regnes som støtteberettiget (vil ikke direkte få betydning for
DnK).

Forslag til vedtak:
Menighetsrådet ser seg ikke i stand til å utarbeide et gjennomarbeidet høringssvar.
Enstemmig vedtatt.

Sak 26/2017 Offersøknader
Det er mottatt søknader om kirkeoffer fra:



Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
InkluderMeg.no.

Menighetsrådet vedtok i sak 35/2015 følgende om fordeling av offerformål:
Ofringer fordeles tilnærmet likelig på følgende tre formål:




Ytre misjon, primært menighetens misjonsprosjekt
Egen virksomhet, inkludert orgel
Diakoni og nødhjelp – (Kirkens Nødhjelp, Kirkens SOS, Norsk kirke i utlandet).
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Menighetsrådet bør drøfte arbeidsfordelingen mellom gudstjenesteutvalget og
menighetsrådet når det gjelder oppsett av offerliste i gudstjenesteplanen, samt hvordan
konkrete offersøknader skal behandles.

Forslag til vedtak:
MR ønsker å fortsette offertildelingen etter samme prinsipp som til nå med tre formål. MR
ønsker fortsatt at gudstjenesteutvalget setter opp et forslag i forbindelse med utarbeidelse av
gudstjenestelister.
Enstemmig vedtatt.

Sak 27/2017 Gudstjenestelista for vårhalvåret 2018
Vi drøftet forslaget til gudstjenester for vårhalvåret 2018 og foretok noen små endringer mht.
offersøknader. Lista sendes nå ut til de som har ulike ansvarsoppgaver, og
gudstjenesteutvalget jobber videre med lista i forkant av neste møte i MR som er 28. nov.
Første møte i MR etter nyttår blir 9. jan. 2018.

Svein Harald Olsen
Sekr. Hidra Menighetsråd
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