Hidra menighetsråd
Anna Wahlsgt 5
4400Flekkefjord
Hidra, 19. feb. 2019

Referat fra møte i Hidra menighetsråd

Tid: Tirsdag 19. feb. 2019 kl. 19.00
Navn
John Eivind
Marstad
Oddrun Forland
Rudrud
Svein Harald
Olsen
Alf Inge
Staabystrand
Inger
Thorkildsen
Reidun
Sundtjønn
Ulland

Sted: Kirkehamnveien 152

Funksjon
Leder

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

Bevertning: Reidun

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

X

X

3. vara

5. vara

Innledning: Oddrun

Orienteringer:
Svein Harald orienterte litt fra kurs i Lyngdal i anledning kirkevalget. Nominasjonskomiteen
starter sitt arbeid i neste uke. Frist for ferdigstilling av lista til menighetsrådsvalget er 30.
april.

Saksliste:
Sak 1/2019 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Sak 3/2019 Misjonsprosjekt
Sak 4/2019 Menighetens årsmøte
Sak 8/2019 Årsmelding og regnskap 2018
Sak 9/2019 Konfirmasjon 2020
Sak 10/2019 Kirke-TV
Sak 11/2019 Avskjedsgudstjeneste for John Olav Dankel

Saksgrunnlag:
Sak 1/2019 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling av 12. feb. 2019 godkjennes
Referat fra møte nr. 1 – 29. jan. 2019 godkjennes
Enstemmig vedtatt.
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Sak 3/2019 Misjonsprosjekt
I møte 29. jan. gjorde menighetsrådet følgende 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.»
Vi har mottatt utkast til samarbeidsavtale. Vi må ta stilling til denne avtalen og bør utpeke
kontaktperson.

Forslag til vedtak
Menighetsrådet utpeker Alf Inge Staabystrand som kontaktperson og vedtar for øvrig avtalen
slik den foreligger. Vi forsøker å legge til rette for oppstart av prosjektet i forbindelse med
gudstjenesten 1. påskedag. Tidligere misjonær Anne Lise Baltersen inviteres til å være med
og fortelle om misjon i Mali generelt og om bibeloversettelsesarbeidet spesielt.
Enstemmig vedtatt.

Sak 4/2019 Menighetens årsmøte
I møte 29. jan. vedtok menighetsrådet å legge årsmøtet til søndag 3. mars etter
gudstjenesten. Nå viser det seg at MR-leder må forlate møtet ca. kl. 12.00.

Forslag til vedtak
Møtet gjennomføres som planlagt. Vi forsøker å gå gjennom årsmelding og regnskap like
etter gudstjenesten og tar bevertning i etterkant. Reidun S. Ulland sørger for bevertning
(kaffe/te og kaker) i samarbeid med kirkevert
Enstemmig vedtatt.

Sak 8/2019 Årsmelding og regnskap 2018
Årsmelding og regnskap ble gjennomgått.
Forslag til vedtak
Årsmeldingen og regnskap for Hidra Menighet godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 9/2019 Konfirmasjon 2020
Det er ønskelig å få dato fastsatt for konfirmasjon i 2020. 30 august er foreslått som
konfirmasjonssøndag.
Forslag til vedtak
Konfirmasjonssøndag for 2020 blir 30. august.
Enstemmig vedtatt
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Sak 10/2019 Kirke-TV
Vi drøftet litt omkring tilbud om et nytt konsept for overføring av gudstjenester etter modell
som de har i Eiken kirke. Et firma har tatt kontakt med kirkevergen for å presentere en
løsning beregnet for overføring av gudstjenester. Det vil være fordeler og ulemper ved et slik
løsning, men det vil også kunne være en bedre teknisk løsning enn det vi har i dag.
Kostnadene er noe uklare både med hensyn til drift og anskaffelse.
Menighetsrådet er positive til å se nærmere på et slikt konsept, men vi ønsker å vite mer
mht. tekniske løsninger, drift og kostnader før vi kan ta stilling til om dette er aktuelt for
overføring til omsorgssenteret.
Spørsmålet om åpen tilgang på internett (uten passord) ble ikke konkludert.

Sak 11/2019 Avskjedsgudstjeneste for John Olav Dankel
Det ble orientert om at det skal arrangeres avskjedsgudstjeneste for John Olav Dankel
søndag 24. februar. Inger Thorkildsen og Oddrun Forland Rudrud representerer Hidra
Menighetsråd ved arrangementet i som skal foregå i Gyland. (Gyland kirke/bedehus)

Eventuelt
Til neste møte tar vi opp saken om internettilkobling i kirka.

Møtedatoer
Møte nr
3
4

Dato
9. apr. (forslag)
14. mai (forslag)

Innledning
Julia

Bevertning
Inger

Svein Harald Olsen
Referent – sekretær Hidra MR
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