MØTE I HALSA MENIGHETSRÅD
Tirsdag 11. des.
Tilstede:
Meldt forfall:

Beate Tømmerberg, Helge Rendal, Sverre Birkelund, Hans Jørgen Nilsen, Bjørg Tømmerberg og
Anne Mari Meløysund.
Elisabeth Torset og Otto Johnsen

Sak

55/07

Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

Sak

56/07

Godkjenning av protokoll 4/09
Forslag til vedtak: Protokoll fra 14/11 godkjennes
Vedtak: Protokoll fra 14/11 godkjennes

Sak

57/07

Utdeling av Bibler til 11. åringer
Utsatt sak 52/07 14.nov.
Menighetspedagogen har foreslått å utsette utdelingen av Bibler til konfirmasjonen.
Skal vi fortsette den tradisjonen vi starta i år, eller utsette det til konfirmasjonen.
Vedtak: Vi fortsetter den tradisjonen vi starta i år. 11. åringer får Bibelen. Men at det blir tilbudt opplæring i bruken av
Bibelen. Vi ber om at Barne- og ungdomsutvalget tar ansvaret for dette tilbudet.

Sak

58/07

Materiell fra IKO til 1-2-3.års dåpsdag
Vi ser på materiell som IKO har utarbeidet til dåpsbarn. Og tar stilling til om vi skal bruke det i vår menighet.
Vedtak: Vi vedtar å ta i bruk materiell fra IKO til 1-2-3.års dåpsdag. Og ber BUU om å lage en hilsen som vedlegges
brosjyrene. Vi ber også om at BUU bestiller materiellet.

Sak

59/07

Møteplan for neste år.
Vedtak: Det blir menighetsrådsmøter følgende datoer. 23. jan. – 5.mars - 16.april – 28. mai og 11. juni.
Menighetens årsmøte blir 9.mars.

Sak

60/07

Gudstjenesteliste de første mnd. i 08
Vi planlegger så mye som det er mulig.
Vedtak: Lista er på eget ark.

Sak

61/07

Utleie av menighetssalen
Anne Mari Meløysund har skrevet brev til kirkekontoret der hun ber om at når det er satt opp enkel kirkekaffe etter
gudstjenestene i Halsa kirke, må eventuelle leiere av menighetssal og kjøkken til dåpsselskap gjøres oppmerksom
på at de ikke kan disponere kjøkkenet før etter kl.14:00. Dette fordi kjøkkenet skal disponeres av kaffekokerne frem
til da, og at man skal unngå ”kollisjoner”.
Daglig leder og sekretær har snakket med både prest og kirketjenere som ikke kan se at det er noe problem da
kaffe kan kokes før gudstjenesten begynner og settes på kanner, slik det f.eks gjøres i Fore kirke og på Ørnes
menighetshus. Kirketjenerne opplyste også om at det gikk an å koke kaffe på kontoret om det skulle bli problem.
Kan ikke kjøkkenet disponeres før kl.14:00 så betyr det at dåpsfølget må vente 1,5 timer etter gudstjenestens slutt,
før de kan begynne selskapet. Resultatet er jo selvskrevet: Ingen kommer til å leie menighetssalen til dåpsselskap.
Både i 2006 og 2007var for øvrig m-salen utleid bare 2 ganger til dåpsselskap. Daglig leder og sekretær ber derfor
menighetsrådet om å vise smidighet i denne saken.
Vedtak: Menighetsrådet må få beskjed om hvilke søndager menighetssalen er utleid til dåpsselskap. Når menighetssalen er utleid skal menighetsrådet kun bruke kjøkkenet før gudstjenesten, slik at det ikke blir noen kollisjon med
leier.

Sak

62/07

Årets kirkelige prosjekt 2008
Restaurering av Halsa kirkes kjøkken er et stort prosjekt. Skal vi søke om å bli Årets kirkelige prosjekt 2008?
Vedtak: Vi søker om at Halsa kirkes kjøkken blir valgt til årets kirkelige prosjekt 2008. Anne Mari Meløysund sørger
for at dette blir gjordt.

Sak

63/07

Vannlekasje i menighetssal
Helge orienterer.
Helge rendal orienterte om vannlekasjen.
Vedtak: Som følge av vannlekasjen, forårsaket av skifting av utvendig tak, mener menighetsrådet at taket i
menighetssalen er ødelagt. Vi krever at skadene blir utbedret umiddelbart, og vi ber om at kirkevergen tar initiativ
ovenfor Halsa Bygg for å få denne skaden reparert så snart som mulig.

Referatsaker:
Ref.sak 26/07

Takk for offer fra Familie og Medier

Møtet hevet 21:30

Bjørg Tømmerberg

Anne Mari Meløysund

Søndag 27.01.2008
KRISTI FORKLARELSESDAG
HALSA KIRKE.
kl. 11:00
Liturg: HANS JØRGEN NILSEN
Preken: BJØRN ROGER STIEN
Tekstleser: 1 FRA FRIKIRKEN + 1 FRA DNK
Kirkevert: 1 FRA FRIKIRKEN + 1 FRA DNK
Takkoffer: DET NORSKE BIBELSELSKAP.
Kirkekaffe: SAMARBEID FRIKIRKEN OG DNK
Søndag 03.02.2008
SØNDAG FØR FASTE
ÅMNES BEDEHUS.
kl. 11:00
Liturg: HANS JØRGEN NILSEN
Tekstleser: KONFIRMANT
Kirkevert: KONFIRMANT
Takkoffer: ÅMNES BEDEHUS.
Kirkekaffe: OTTO, TORDIS, ANNE MARI
Søndag 24.02.2008
3. SØNDAG I FASTE
HALSA KIRKE.
kl. 11:00
Liturg: HANS JØRGEN NILSEN
Tekstleser: NOEN FRA NMS FORENINGA
Kirkevert: NOEN FRA NMS FORENINGA
Takkoffer: DET NORSKE MISJONSSELSKAP.
Kirkekaffe: NMS FORENINGA
KVARTALSMØTE ETTER GUDSTJENESTEN
Søndag 09.03.2008
MARIA BUDSKAPSDAG
HALSA KIRKE.
kl. 18:00
Liturg: HANS JØRGEN NILSEN
Tekstleser: KONFIRMANT
Kirkevert: KONFIRMANT
TEMAGUDSTJENESTE VED KONFIRMANTENE.
ETTER GUDSTJENESTEN BLIR DET MENIGHETENS ÅRSMØTE.

