Hidra menighetsråd
Anna Wahlsgt 5
4400Flekkefjord
Hidra, 15. des. 2018

Referat fra møte i Hidra menighetsråd

Tid: Tirsdag 4. des 2018 kl. 19.00
Navn
John Eivind
Marstad
Oddrun Forland
Rudrud
Svein Harald
Olsen
Alf Inge
Staabystrand
Inger
Thorkildsen
Reidun
Sundtjønn
Ulland

Sted: Kirka

Funksjon
Leder

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

Bevertning: Alf Inge

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

3. vara

5. vara

Innledning: Oddrun

Orienteringer:
Gjennomgang av branninstruks for kirka
Vi gjennomgikk branninstruksen for å bli oppdatert på rutiner knyttet til dette. I tillegg
gikk vi gjennom plassering og bruk av brannmeldere og slokkeutstyr.
Diakoniutvalget har hatt møte og lagt plan for 8 samlinger for beboere på Hidra
Omsorgssenter for vårhalvåret 2019. Samlingene inneholder sang og andakt.

Saksliste:
Sak 01/2018 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Sak 26/2018 «Vi synger julen inn»
Sak 29/2018 Misjonsprosjekt for Hidra Menighet
Sak 30/2018 Gudstjenesteliste for våren 2019
Sak 31/2018 Kirkevalg 2019

Saksgrunnlag:
Sak 1/2018 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling av 30. nov. 2018 godkjennes
Referat fra møte nr 6 – 17.10.2018 godkjennes

Vedtak: Enstemmig godkjent.
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Sak 26/2018 Vi synger julen inn
Status/sjekk:
Frisk Bris og Bakke Musikkorps deltar.
Kirkekaffe / gløgg / pepperkaker ved Knut og Alf Ulland.
Reidun Ulland kjøper inn tilbehør.
Presten har kontakt med kor og korps.

Sak 29/2018 Misjonsprosjekt
Sakspapirer hadde et vedlegg med brev fra lokal kontaktperson for Det norske
Misjonsselskap. Brevet omhandlet 3 ulike prosjekter som det gikk an å støtte.
Forslag til vedtak:
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.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 30/2018 Gudstjenesteliste for våren 2019
Hidra MR gjorde noen endringer på lista mht. offergaver, tidspunkt for nattverd osv.
Se eget vedlegg med versjon 1 av gudstjenestelista for våren 2019.

Sak 31/2018 Kirkevalg 2019
Det er valg på menighetsråd og bispedømmeråd 9. sept. 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 2019.
Delta i valgmøte/valgkurs i Lyngdal 12. februar 2019

Vi har i tillegg fått tilsendt ønske om kunngjøring og fremme av kandidater til av en alternativ
valgliste – Bønnelista.

Forslag til vedtak:
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.

Sak 32/2018 Høring av ny kirkeordning for Den Norske Kirke
Forslag til vedtak
Hidra menighet er i likhet med Flekkefjord kirkelige fellesråd godt fornøyd med den
grunnholdning som Kirkerådets forslag til ny kirkeordning innebærer med at dagens ordning i
all hovedsak skal fortsette.
Spesielt gjelder dette:
 Formuleringen i §15 om at hver kommune med flere sokn skal ha et fellesråd.
 At ordningen med daglig leder i soknet blir en «kan» ordning og ikke en «skal»
ordning, da en skal ordning ville være en problematisk ordning i mindre sokn.
 Av kritikk og forslag til endringer peker fellesrådet på flg:
 Menighetsrådet vil ha en ordning med kombinasjon av direkte og indirekte valg av
leke medlemmer til bispedømmerådet videreføres (§ 32, bokstav d). Dette er viktig for
å ivareta prinsippet i § 6 om soknet som den grunnleggende enhet i Den norske kirke.
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Menighetsrådet ber om at Kirkerådet vurderer på hvilken måte § 35 om «Kirkemøtets
sammensetning» kan endres, slik at det kan sikres at kirkevergene blir representert
og en viktig del av kirkemøtets sammensetning.

Vedtak
Enstemmig vedtatt.

Møtedatoer
Dette må vi komme tilbake til.

Eventuelt
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