Hidra menighetsråd
Anna Wahlsgt 5
4400Flekkefjord
Hidra, 23. aug. 2018

Referat fra møte i Hidra menighetsråd
Tid: Torsdag 23. aug 2018 kl. 19.00
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Innledning: Eivind

Orienteringer:


Besøksstatistikk Åpen kirke
o Besøk på 324 personer i sommersesongen 2018.

Saksliste:
Sak 1/2018 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Sak 15/2018 Konfirmantfest
Sak 16/2018 Julevandring
Sak 17/2018 Klokkerstillingen
Sak 18/2018 Tidspunkt for kveldsgudstjenester
Sak 19/2018 Forslag om bønnefrokost
Sak 20/2018 Vi synger julen inn/julekonsert
Sak 21/2018 Konsertforslag fra Kjell Gierstae
Sak 22/2018 Utdeling av menighetsblad
Sak 23/2018 Skap/opprydding i sakristiene
Sak 24/2018 Høring av forslag til ny prostistruktur
Sak 25/2018 Konfirmantplan

Saksgrunnlag:
Sak 1/2018 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling av 3. aug. 2018 godkjennes
Referat fra møte nr. 4 – 15. mai 2018 godkjennes
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Enstemmig vedtatt.

Sak 15/2018 Konfirmantfest 2. september
Samtalegudstjeneste og konfirmantfest er flyttet til søndag 2 sep.
I forrige menighetsrådsmøte vedtok vi: «Eivind søker om leie av bedehuset og spør Yngres
om å bidra med leker og hilsen. Alf Inge leder. Reidun bestiller mat og organiserer pådekking
og pynting.»
Leie av bedehuset er avklart. Eventuelle hilsninger og leker må planlegges.
Ansvarsoppgaver:
 Alf Inge leder festen.
 Reidun bestiller mat og organiserer pådekking og pynting , Alf Inge og Anne Britt hjelper
til på fredagen.
 Svein H. forespør Inger Lise om å ta bilder av hver enkelt konfirmant etter gudstjenesten.
 Anne Britt og Sara lager en quiz.
 Eivind spør Dag om å ha en hilsen til konfirmantene.
 Utdeling av gave fra Hidra Menighet til konfirmantene v/Julia.
 Invitasjoner til konfirmantene er sendt ut.
 Julia spør Randi Larsen om å spille til sanger på festen.

Sak 16/2018 Julevandring
Er det ønskelig å arrangere en julevandring i kirka for barn? Hvilke ressurser kan vi i så fall
spille på?
Forslag til vedtak:
Hidra MR kan ikke påta seg ansvar for dette i år.
Enstemmig vedtatt.

Sak 17/2018 Klokkerstillingen
Bovild Staabystrand sluttet som klokker i sommer. Inntil det eventuelt skjer en nytilsetting,
må menighetsrådet lage en turnusliste for å ivareta denne funksjonen.
Forslag til vedtak:
Alf Inge påtar seg å fungere i stillingen inntil videre på frivillig basis.
Enstemmig vedtatt.

Sak 18/2018 Antall og tidspunkt for kveldsgudstjenester
Det har siste året vært svært mange kveldsgudstjenester (med start kl 16.30).
Det har fremkommet et ønske om færre kveldsgudstjenester og at kveldsgudstjenestene bør
starte på et senere tidspunkt. Kl. 18.00 har vært nevnt. Da vil man legge bedre til rette for å
kombinere gudstjeneste med andre gjøremål på søndagen. I forrige møte vedtok vi å sette
dette opp som sak til høsten.
Forslag til vedtak:
Hidra MR ønsker en jevnere fordeling av formiddagsgudstjenester og kveldsgudstjenester
slik at minst halvparten av gudstjenestene er på formiddagen. I tillegg ønsker Hidra MR
prøve ut en ordning fra nyttår 2019 med at kveldsgudstjenestene begynner kl. 18.00.
Prøveordningen skal gjelde i vårsemesteret med nærmere evaluering før sommeren 2019.
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Enstemmig vedtatt.

Sak 19/2018 Forslag om bønnefrokost
Følgende forslag er kommet til menighetsrådet fra Anne Bodil Thunestvedt:
«Jeg får bladet «Forbederen». Der leser jeg at det den 27. oktober i år skal arrangeres
nasjonal bønnefrokost. Dette er dagen før bots og bededag. Initiativtakerne er ledere i
kristen-Norge og i ulike bønnenettverk. Det oppfordres til å invitere til frokost med
påfølgende bønn og lovsang, korte appeller og en del felles bønneemner som vil bli
presentert nærmere gjennomføringen. Jeg synes dee er en super ide, og tenkte om det
kunne være noe for Hidra menighet å invitere til?»
Forslag til vedtak
Hidra MR er positiv til forslag om å arrangere bønnefrokost i forkant av en gudstjeneste i
høst/vinter. Dato må avklares senere da det foreslåtte tidspunktet ikke passer med
initiativtaker.
Enstemmig vedtatt.

Sak 20/2018 Vi synger julen inn/julekonsert
Kjell Egil Hansen søker å arrangere julekonsert i år med Hans Inge Fagervik. Tidspunkt er
ikke nevnt.
Forslag til vedtak:
Hidra MR er positiv til at Kjell Egil Hansen får leie kirka vederlagsfritt for å arrangere
julekonsert med Hans Inge Fagervik, men forutsetter at konserten ikke må ligge for nær opp
til menighetens eget arrangement som er 9. des.
Enstemmig vedtatt

Sak 21/2018 Konsertforslag fra Kjell Gierstae
Kjell Gierstae har sendt en forespørsel til Hidra menighet om de er interessert i å arrangere
en konsert med et program som han har øvd inn sammen med den ungarske fiolinisten
Karoy Kinseses. Tidspunkt kan være i løpet av høsten/vinteren. Honorar antydes til 7 500 kr.
I tillegg kommer reise- og annonsekostnader.
Forslag til vedtak:
Hidra MR ønsker av økonomiske grunner ikke å arrangere konserten som foreslått.
Enstemmig vedtatt.

Sak 22/2018 Utdeling av menighetsblad
Det har kommet mail fra Kari Steinberg Johansen angående praktiske utfordringer for
henting og distribusjon av menighetsbladet.
Forslag til vedtak:
Eivind ber kirkekontoret om å ordne menighetsbladet i fordelte bunker for utdeling. Eivind
besørger utdeling til distributørene på Hidra.
Enstemmig vedtatt.
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Sak 23/2018 Skap/opprydding i sakristiene
Sakristiene fremstår som rotete. Det er lite plass for å oppbevare utstyr og tilbehør for
kirkekaffe. Kirketjener mener det er menighetsrådets sak å ta tak i dette.
Forslag til vedtak:
Reidun tar kontakt med kirketjener og avtaler nærmere om hva som skal gjøres.
Det vurderes også om det er muligheten for å henge opp/bytte ut skap for å få mer
lagringsplass.
Enstemmig vedtatt.

Sak 24/2018 Høring av forslag til ny prostistruktur
Fra kirkevergen er følgende mail mottatt angående forslag til ny prostistruktur:
«Vedlagt oversendes høringsbrev fra bispedømmerådet der det blant annet foreslås at
Mandal og Lister prosti slås sammen til et nytt prosti med prostesete i Lyngdal. Hvilket
navn det foreslåtte prosti skal ha drøftes også. Det er relativt kort høringsfrist som er satt
til 15.sept. Det er i kapittel 9 i vedlagt rapport at utvalgets anbefalinger står.
Både menighetsråd, fellesråd, kommune og jeg vil anta også Lister-rådet, kan sende inn
sin høringsuttalelse.»
Forslag til vedtak:
Hidra MR ønsker ikke å gi høringsuttalelse til ny prostistruktur.
Enstemmig vedtatt

Sak 25/2018 Konfirmantplan
Forslag til konfirmantplan for neste års konfirmanter ble lagt fram i møtet. Denne innebærer
oversikt over datoer og tema for ulike samlinger og konfirmantleir. I tillegg legges det opp til
tre samlinger som hjemme-grupper. Samtalegudstjenesten blir neste år 18. august og
konfirmasjonsgudstjenesten 1. des.
Under møtet kom det innspill til planen som gikk på at konfirmantene oppfordres til å delta på
Yngres i konfirmasjonstiden. Det ble videre diskutert hvordan konfirmantene kan involveres
mer i gudstjenestene, uten at dette punktet ble konkludert.
Vedtak: Hidra Menighetsråd godkjenner konfirmantplanen for 2019.

Møtedatoer for menighetsrådet i høstsemesteret



17. oktober
4. desember

Svein Harald Olsen
Sekretær Hidra Menighetsråd
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