Magne Hanssen
Arnstein Jensen
Reidun Andersen
Marit Danielsen
Liv Strømslid
Kåre Sunnarvik

Vararepresentanter:
Åse Pedersen
Kjersti Anita Johansen
Bjørg Tinnan

Protokoll fra møte i Glomfjord Menighetsråd torsdag 17/10-2013 kl.19.00 i
Glomfjord Menighetssal.
Tilstedet: Magne Hanssen, Marit Danielsen, Kåre Sunnarvik, Åse Pedersen, Liv Strømslid,
Reidun Anita Andersen
Fravær: Arnstein Jensen, Bjørg Tinnan, Kjersti Anita Johansen

Saksliste:
Sak 45/13

Godkjenning av innkalling og saksliste
- Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 46/13

Godkjenning av referat fra forrige møte
- Merk: Ang. felles menighetsrådsmøte den 14. november 2013: Glomfjord
menighetsråd har et eget møte i forkant, kl 18.00

Sak 47/13

Referater:
Kopimaskiner på plass på kontoret på loftet i menighetssalen.
Lekkasje på kjøkkenet
- Kirketjenerne sjekker omfang av skader i taket i kjellerstuen.
- Blandebatteriene på kjøkken og toalett v/ kjøkken er erstattet med nye.
50-årskonfirmasjon – ansvarsgruppe
- Irene Høgsand står som kontakt person for 50 års konfirmantene 2014. Hun danner
en ansvars gruppe.

Sak 48/13

Allehelgenssøndag 3/11-2013
Glomfjord Menighet feirer gudstjeneste sammen med Fore Menighet i Fore kirke
kl.11.00. Vi trenger 2 medhjelpere til lesing og lystenning.
- Kirkekontoret sender ut informasjons skriv ang denne gudstjenesten til
pårørende. Vi ber om at det blir skrevet at det legges opp til skyss for de som har
behov for det denne dagen.
- Marit Danielsen tenner lys.
- Allehelgenssøndagen 3.11.13 evalueres i etterkant.

Sak 49/13

1 s. i advent
Barnekoret og Minikoret deltar på gudstjenesten. Vi må forberede kirkekaffe og
medhjelpere.
- Utdeling av 4- årsbok. Kirkekontoret sender ut invitasjon til de det gjelder.
- Det forslås at styret for Glomfjord barnekor organiserer kirkekaffen denne dagen.
Marit Danielsen snakker med Berit Rosting ang dette.
- Magne Hanssen spør Edit Pedersen om å pynte kirken i forkant av gudstjensten.

Sak 50/13

Øvrige gudstjenester i desember
5/12 kl.18.00
- Lysmesse, konfirmantene deltar
24/12 kl.16.00
- Julaftensgudstjeneste, Jentekoret og barnekoret deltar
- Noen fra Glomfjord jente kor blir spurt om å ta opp offer denne gudstjenesten.
Liv Strømslid, Åse Pedersen og Kåre Sunnarvik stiller som kirkeverter.

25/12 kl.13.00?
-Høytidsgudstjeneste. Dette er det tidspunktet Simone Schiebold kan love å klare.
- det viser seg å være problematisk å få organist og kirketjener denne dagen.
Magne Hanssen undersøke mulighetene for å få løst dette og kommer tilbake til
det.

Sak 51/13

Juletrefest 2013.
-29. 12 kl 17.00 foreslås som tidspunkt for juletrefesten.
Vi må lage innhold og plan for kunngjøring
- Det leggs opp til samme opplegg som tidligere. I tillegg blir juletrefesten kunngjort
på gudstjenesten 1.12., på Lucia konserten den 13.12.og gudstjenesten 24.12.

Sak 52/13

Felles menighetsråd i Glomfjord Menighetssal torsdag 14/11 kl.19.00-21.00(?)
Saker til drøfting:
1. Økonomi for menighetsbladet
2. Fastsetting av fellesarrangementer
3. Presentasjon av Glomfjord kirkes dåpsklut med spørsmål om dette er noe som
skal være felles for alle menigheter.
4. Kirkeverge Gustav Andersen blir bedt om å delta på møtet for å orientere om
økonomien for Meløy Kirkelige Fellesråd.

Sak 53/11

Eventuelt

Ref. Reidun Anita Andersen
Glomfjord, 17.10.13

