Hidra menighetsråd
Anna Wahlsgt 5
4400Flekkefjord
Hidra, 17. sept. 2017

Referat fra møte i Hidra menighetsråd

Tid: Tirsdag 5. sep 2017 kl. 19.00

Sted: Hidra kirke

Navn
John Eivind
Marstad
Oddrun Forland
Rudrud
Svein Harald
Olsen
Alf Inge
Staabystrand
Inger
Thorkildsen
Reidun
Sundtjønn
Ulland

Funksjon
Sokneprest

Funksjon
Leder

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

X

X

X

X

Innkalt Møtt
X
X

1. vara

X

X

Sara K Løvik
Larsen
John Hansen

2. vara

X

X

3. vara

X

X

Ingunn Urdal
Jørgensen
Monica Hansen

4. vara

Bevertning: Alf Inge

5. vara

Innledning: Julia

Orienteringer:
-

Besøkstall åpen kirke – besøkstall for sommeren 2017: 307 personer.
Informasjon fra Fellesrådet
– sprinkleranlegg i kirka er prioritert og vil bli jobbet med å få økonomisk dekning for,
oppussing av vinduer i kirka på sørsiden vil bli igangsatt – i første omgang et vindu for
å klargjøre det totale omfanget av å pusse opp alle vinduene,
o det bes om vedtak av bystyret i forhold til kommunens andel på anskaffelse av
nytt orgel – orgelet må være formelt finansiert innen utgangen av september pga.
bestilling av nytt orgel skal skje senest 15. oktober.

Saksliste:
-

Sak 1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Sak 9/2017 Medarbeidersamling
Sak 14/2017 Program for høsten
Sak 19/2017 Program for våren 2018
Sak 20/2017 Konfirmantplan
Sak 21/2017 Fullmakt til å disponere konti
Eventuelt
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Saksgrunnlag:
Sak 1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling av 29 aug 2017 godkjennes
Referat fra møte 13 jun 2017 godkjennes.
Enstemmig godkjent.

Sak 9/2017 Medarbeidersamling
I møte 7 mars vedtok menighetsrådet: «Medarbeidersamlingen utsettes til høsten. Foreslått
dato er 10. oktober. Oddrun sjekker aktuelle personer til programmet.»
Forslag til vedtak: Medarbeidersamlingen blir 17. oktober. Møte i menighetsrådet flyttes
etter nærmere avtale.
Enstemmig vedtatt.

Sak 14/2017 Program for høsten
Utkast til programfolder legges fram i møtet.
Vedtak: Saken utsettes – utarbeides i etterkant.

Sak 19/2017 Program for våren 2018
Vedlagt er foreløpig gudstjenesteplan for våren.
Utdrag av korrespondanse i den forbindelse:
 Stein Rafoss 22 aug: Nå var det en lengre prosess som endte opp i at biskopen vedtok
nye gudstjenesteforordninger 17.febr 2016. Der er det Gyland og Bakke som skifter
mellom første og andre påskedag – men Flekkefjord måtte ha første iflg biskop og Hidra
dermed 2.påskedag. Så har Hidra fått 1.pinsedag – mens Gyland og Bakke alternerer
pinsen. Slike spørsmål bør behandles i sin helhet og det er prest og organistressurser
som skal kunne gå opp i en helhet. … Så kan det sikkert menes ulikt om resultatet av
prosessen i forkant av bestemmelsen 17.02.2016 – men skal det tas opp igjen bør det vel
vente noen få år til ? (Om de 3 menighetene hadde alternert jule – påske og pinse over 3
år – kunne jo vært en praktisk god ordning – men der har jo Hidra vært slik at de ikke vil
ha 1.juledag – så til lags åt alle er det ikke lett å få til)
 John O Dankel 24 aug: Jeg foreslår at vi bytter tidspunktet på søndag den 18.3 2018 i
Hidra kirke fra kl. 16:30 til kl. 10:30, forutsatt at sangfesten blir på denne søndagen.
Forslag til vedtak: Menighetsrådet kommer tilbake til saken etter at den er behandlet i
Gudstjenesteutvalget.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 20/2017 Konfirmantplan
Plan for konfirmantundervisningen skal godkjennes av menighetsrådet. Konfirmantene er
satt opp til å være kirkeverter på de fleste gudstjenester, men de må ha med seg en voksen
kirkevert.
Det er sterkt ønskelig om noen kan ta ansvar for å ha konfirmantene på
hjemmegruppe – 4 møter.
Bøkene som brukes i undervisningen:
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Con Dios (lånes fra Bakke menighet)
Konflogg (den kjøpes til hver konfirmant og koster ca. kr.100)
Konfirmantene får også utdelt en ringperm der de kan oppbevare ark som blir delt ut på
timene.
Til hjemme gruppe brukes et hefte som vi får lov å kopiere fordi det ikke trykkes opp
lenger. Det heter: Tro i dag.

Randi Larsen har tidligere vært med på undervisningen og lærte konfirmantene salmer.
Konﬁrmantavgiften ble siste gang endret i April 2015. Da gikk den opp fra kr.2000 til 2200.

Forslag til vedtak
Fremlagt konfirmantplan godkjennes med noen endringer.
Konfirmantavgiften settes til kr 2200 pr konfirmant.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 21/2017 Fullmakt til å disponere konti
Eivind Øvstedal er ansatt som ny medarbeider ved kirkekontoret. Han skal overta regnskapet
for Hidra menighet. Leder for menighetsrådet har også behov for å kunne se på
kontobevegelser i noen tilfeller.

Forslag til vedtak
Følgende gis disposisjonsrett over konti tilhørende Hidra sokn:
 John Eivind Marstad
 Eivind Øvstedal
 Elisabeth Bøe Grøtteland
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 22/2017 Komite til «Vi synger julen inn» 10. desember
Det dannes en komite som tar seg av programinnhold og engasjerer lokale sang og
musikkrefter til å delta. Programmet lages slik at konfirmantene aktivt kan delta som en del
av konfirmantopplegget. Frisk Bris blir med på arrangementet.
Forslag til vedtak:
Det dannes en komite for å planlegge arrangementet. Julia Ann Engstrand og Svein Harald
Olsen blir med i komiteen. De spør også om Kari Steinberg Johansen kan delta i komiteen.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Møteplan Hidra MR – høsten 2017



25. okt. kl. 19.00
28. nov. kl. 19.00

Svein Harald Olsen
Sekretær Hidra MR
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