Hidra menighetsråd
Anna Wahlsgt 5
4400Flekkefjord
Hidra, 17. okt. 2018

Referat fra møte i Hidra menighetsråd

Tid: Onsdag 17. okt. 2018 kl. 19.00
Navn
John Eivind
Marstad
Oddrun Forland
Rudrud
Svein Harald
Olsen
Alf Inge
Staabystrand
Inger
Thorkildsen
Reidun
Sundtjønn
Ulland

Sted: Rasvågveien 302

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: Oddrun

X

X

3. vara

5. vara

Innledning: Julia

Orienteringer:
Saksliste:
Sak 1/2018 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Sak 25/2018 Konfirmantplan
Sak 26/2018 Vi synger julen inn
Sak 27/2018 Anskaffelse av salmedatabase og salmebøker
Sak 28/2018 Budsjettkontroll
Sak 29/2018 Misjonsprosjekt
Sak 30/2018 Julekonsert med Emanuel Waldron
Sak 31/2018 Torolf Nordbøe – sommerprogram

Saksgrunnlag:
Sak 1/2018 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling av 11. okt. 2018 godkjennes
Referat fra møte nr. 5 – 23. aug. 2018 godkjennes
Vedtak: Møteinnkalling av 11. okt. og referat fra møte 23. aug. godkjennes.
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Sak 25/2018 Konfirmantplan
I konfirmantplanen som vi vedtok i forrige møte er det satt opp samtalegudstjeneste 18.
august og konfirmasjon 1. september. Tre av konfirmantene opplyser at de ikke kan stille 18.
august.
Det viser seg vanskelig å flytte samtalegudstjenesten til søndag 25. august, eller en annen
ukedag i uka før konfirmasjonen, pga. andre gjøremål for Julia.

Forslag til vedtak
Vi slår sammen samtalegudstjeneste og konfirmasjon 1. september. Så inviterer vi
konfirmantene til første (kveldsgudstjeneste) etterpå med påfølgende fest.
Vedtak: Samtalegudstjeneste og konfirmasjon 1. september slås sammen. Så inviterer vi
konfirmantene til første (kveldsgudstjeneste) etterpå med påfølgende fest.

Sak 26/2018 Vi synger julen inn
«Vi synger julen inn» er planlagt 9. desember kl. 16.30. Frisk Bris er satt opp som
medvirkende. I tillegg har Bakke musikkorps meldt interesse for å delta. Emanuel Waldron
har også blitt tilbudt å delta i stedet for å holde separat konsert.

Forslag til vedtak
Det nedsettes en komite bestående av:
 En person fra Frisk Bris (kontaktperson Kari Steinberg Johansen)
 En person fra Bakke Musikkorps (kontaktperson Alfred Mathiassen)
for å sy sammen program for arrangementet sammen med Anne-Lise Hille (forrettende
prest). Anne Lise tar kontakt med kor og korps for nærmere avtale.
Kirkevert serverer gløgg og pepperkaker. Eivind forespør medhjelper..
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 27/2018 Anskaffelse av salmedatabase og salmebøker
For lovlig å kunne vise salmer på storskjerm koster det kr 2.565,- inkl. mva. for et
årsabonnement på salmedatabase for vår menighet. Hittil har vi ikke hatt et slik abonnement.
Vi bør også ta stilling til om vi skal anskaffe papirversjon av den nye norske salmeboken, og i
så fall hvor mange. Den koster ca. kr 350 pr stk. Det er relativt sjelden salmebok blir nyttet i
gudstjenestene.

Forslag til vedtak
Vi tegner abonnement på salmedatabasen og legger dette inn i budsjettet som en fast
utgiftspost. Vi anskaffer et sett på 30 salmebøker hvorav 5 med stor skrift. Svein H sjekker
pris med Horjen Libris.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 28/2018 Budsjettkontroll
Vedlagt er oversikt over vedtatt budsjett og regnskap pr. utgangen av sept. Regnskapet er
ufullstendig. Menighetsrådet må gå gjennom budsjettet og eventuelt gjøre justeringer.
Forslag til vedtak:
Hidra MR godkjenner forslag til revidert budsjett (vedlagt). Av gjenstående budsjettmidler til
inventar og utstyr på ca. 30.000, beregnes det å bruke midler på ny PC, oppgradering av
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lydanlegg for overføring til omsorgssenteret, samt midler til nye salmebøker. (Jfr. Sak
28/2018)
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 29/2018 Misjonsprosjekt
I møte 14. juni 2016 vedtok menighetsrådet som sak 9/2016: Hidra menighet vil støtte Soma
Biblia’s arbeid i Tanzania som menighetens misjonsprosjekt i perioden juni 2016 – juni 2018.
Eivind følger opp kontakt med Oddgeir for å få tilsendt presentasjonsmateriell og bilder, samt
forspør jevnlig informasjon om arbeidet.
Vi bør ta stilling til hva vi skal gjøre videre med vårt misjonsengasjement.
Forslag til vedtak:
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.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 30/2018 Julekonsert med Emanuel Waldron
Viser til søknad fra Emanuel Waldron om å arrangere julekonsert i kirka 2. desember.
Forslag til vedtak:
Hidra MR er positiv til at Emanuel Waldron får leie kirka vederlagsfritt for å arrangere
julekonsert. Alf Inge er frivillig kirketjener.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 31/2018 Torolf Nordbøe – sommerprogram
Vi har vært i kontakt med Torolf Nordbøe («Han Innante») angående et sommerarrangement
i Hidra kirke i 2019. Vi tenker oss en kveld med kombinasjon av humor og alvor, hvor sang
og musikk er en del av opplegget. På menighetsrådet drøftet vi aktuelle datoer for et slikt
arrangement. Kostnaden for et slikt opplegg med Torolf Nordbøe/Han Innante og en
musiker/komiker, er 9.000 kr for søndag til torsdag, og 11.000 kr for fredager og lørdager.
Dette er inkludert reiseutgifter og eget lydanlegg.
Forslag til vedtak:
Hidra MR ønsker å arrangere et opplegg med Torolf Nordbøe sommeren 2019. Aktuelle
datoer i prioritert rekkefølge er 14. juli, 17. juli og 18. juli. Svein H. tar kontakt med Torolf
Nordbøe for nærmere avklaring av dato.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Møtedatoer 2018
Neste møte er 4. desember. Åpning ved Oddrun og bevertning ved Alf Inge. På dette
møtet vil vi arrangere en brannøvelse/opplæring i rutiner vedr. branntilløp i kirka.

Svein Harald Olsen
Sekretær Hidra MR
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