Hidra menighetsråd
Anna Wahlsgt 5
4400Flekkefjord
Hidra, 29. jan. 2019

Referat fra møte i Hidra menighetsråd

Tid: Tirsdag 29. jan 2019 kl. 19.00
Navn
John Eivind
Marstad
Oddrun Forland
Rudrud
Svein Harald
Olsen
Alf Inge
Staabystrand
Inger
Thorkildsen
Reidun
Sundtjønn
Ulland

Sted: Vallåsbakken 80A

Funksjon
Leder

Innkalt Møtt Navn
X
X Julia Ann
Engstrand
Nestleder
X
X Anne Britt Reistad
Sekretær

X

X

X

X

X

X

X

X

Funksjon
Innkalt Møtt
Sokneprest
X
X
1. vara

Sara K Løvik
Larsen
John Hansen

2. vara

Ingunn Urdal
Jørgensen
Monica Hansen

4. vara

Bevertning: Eivind

X

X

3. vara

5. vara

Innledning: Eivind

Orienteringer:
Fellesrådsmøte – saker som skal behandles
- Hidra kirke: Nytt orgel med fellesrådets bidrag

Saksliste:
Sak 1/2019 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Sak 2/2019 Kirkevalg 2019 - etablering av nominasjonskomite for MR-valg
Sak 3/2019 Misjonsprosjekt
Sak 4/2019 Menighetens årsmøte
Sak 5/2019 Budsjett 2019
Sak 6/2019 Leie av bedehuset
Sak 7/2019 Honorar til sangere
Sak 8/2019 Valg av leder i MR for 2019

Saksgrunnlag:
Sak 1/2019 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling av 22. jan. 2019 godkjennes.
Referat fra møte nr. 7 – 4. des. 2018 godkjennes.
Enstemmig godkjent
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Sak 2/2019 Kirkevalg 2019
Det er valg på menighetsråd og bispedømmeråd 9 sep. 2019. Oppgaver i den forbindelse:




Innen 2. januar fremme kandidater til bispedømmeråd (nominasjonskomiteens liste)
Opprette en nominasjonskomite på tre medlemmer for menighetsrådsvalget. Frist for
kandidatliste er 30 april
Delta i valgmøte/valgkurs i Lyngdal 12 feb.

I møte 4. des. 2018 vedtok menighetsrådet: Eivind Marstad sjekker opp aktuelle navn på
kandidater for medlemmer til nominasjonskomite for menighetsrådsvalget. Saken tas opp på
neste møte i menighetsrådet. Menighetsrådet velger å ikke fremme kandidater til
nominasjonskomiteens liste.

Forslag til vedtak
Lokal nominasjonskomite for menighetsrådsvalget består av:
 Svein Harald Olsen (leder)
 Øyvind Johannessen
 Anne Britt Reistad
Nominasjonskomiteen fremmer til menighetsrådet kandidatliste (11 navn) innen 30 april.
Antall medlemmer i menighetsrådsvalget for neste periode settes til 6 faste og 3
varamedlemmer.
Enstemmig vedtatt

Sak 3/2019 Misjonsprosjekt
Som sak 29 i møte 17 okt. vedtok menighetsrådet: «Hidra MR ønsker å videreføre
misjonsengasjementet ved å samle inn penger til et misjonsprosjekt i regi av Det Norske
Misjonsselskap. Alf Inge sjekker med lokal kontaktperson for å finne aktuelle prosjekter som
kan støttes. Dette legges fram i neste møte.»
Lokal kontaktperson for Det norske Misjonsselskap har svart: NMS tilbyr ikke
enkeltprosjekter, men arbeidet i det enkelte land/ område. Innenfor dette landet kan en da
fokusere på et eller flere av de ulike områdene innenfor det aktuelle landet NMS er engasjert
i. NMS har også valgt ut noen land/ områder som fokusland, det vil si de landene som vi
lager og sender ut mest informasjon om. Av disse vil jeg anbefale Estland eller Midtøsten.
Det er svært spennende områder der det skjer veldig mye. Estland er jo også forholdsvis
nært. Jeg legger ved informasjon om de to.
De andre fokuslandene er England, Etiopia, Mali og Thailand.
I møte 4 des. vedtok menighetsrådet: «Hidra MR utsetter saken for å sjekke nærmer omkring
alternative misjonsprosjekter. Oddrun Forland Rudrud undersøker nærmere et aktuelt
prosjekt i Mali, evt. andre alternative prosjekter. Saken tas opp ved neste møte i MR.»

Forslag til vedtak
Hidra MR ønsker å støtte bibeloversettelsesarbeidet i Mali i regi av NMS. Hovedfokus i
informasjon om misjonsprosjektet vil være misjonsselskapets støtte til Moussa Sankare, som
er aktiv i bibeloversettelsesarbeidet.
Enstemmig vedtatt.
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Sak 4/2019 Menighetens årsmøte
Forslag til vedtak
Menighetens årsmøte legges til søndag 3. mars etter gudstjenesten.
Enstemmig vedtatt

Sak 5/2019 Budsjett 2019
Forslag til budsjett er vedlagt innkallingen.

Forslag til vedtak
Det fremlagte budsjettforslaget vedtas med følgende endringer og presiseringer:
 Utgifter til konfirmantleir ut over budsjettet dekkes av trosopplæringsmidler
Enstemmig vedtatt

Sak 6/2019 Leie av bedehuset
Bedehuset i Kirkehamn brukes regelmessig både av Kongebarna og Yngres, uten at
bedehusstyret krever leie. Normal leie er kr 1000 pr. dag for leie av møtesal og kjøkken.
Begge disse aktivitetene er definert som vesentlige aktiviteter i menighetens
trosopplæringsplan. Saken er forelagt leder for trosopplæringsutvalget som støtter tanken
om et årlig tilskudd til bedehuset.

Forslag til vedtak
Menighetsrådet bevilger støtte til drift av bedehuset med kr 5000 årlig ifm.
trosopplæringstiltak (Kongebarna og Yngres). Det utbetales kr 10.000 fra øremerkede
trosopplæringsmidler for årene 2018 og 2019.
Det betales i tillegg 1.000 kr hver gang bedehuset brukes til arrangementer i regi av
menighetsrådet.
Enstemmig vedtatt

Sak 7/2019 Honorar til sangere
En del av dem som deltar i gudstjenestene med sang, tar ikke honorar. Noen av de som
forespørres synes imidlertid at nåværende maksimalsats på kr 1000 er for lite. På enkelte
spesielle gudstjenester (julaften, konfirmasjon, ung messe) hvor det anses viktig med ekstra
sang og musikk, har det derfor vært nødvendig å gi kr 1500 i honorar.

Forslag til vedtak
Maksimalsatsen for honorar ifm. gudstjenester til sangere og musikere økes til kr 1500 pr
gang.
Enstemmig vedtatt.
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Møtedatoer
Møte nr
2
3
4

Dato
19. feb

Innledning
Oddrun

Bevertning
Reidun

Referat skrevet av
Svein Harald Olsen
Sekretær i Hidra Menighetsråd
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