MØTE I HALSA MENIGHETSRÅD
Onsdag 14. nov. kl. 18:00 på kirkekontoret, Halsa.
Tilstede:
Meldt forfall:

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

Saker til behandling:
(Sakene nedenfor er omnummerert da siste sak i forrige møte var 47/07)
Sak
48/07 Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Sak

49/07

Godkjenning av protokoll 4/09
Forslag til vedtak: Protokoll fra 17/10 godkjennes
Vedtak: Protokoll fra 17/10 godkjennes

Sak

50/07

Lei av kirken til Halsakorets julekonsert
Det er kommet en muntlig henvendelse fra Halsakoret om å få leie kirken til julekonsert den 16. des.
Forslag til vedtak: Halsakoret får leie kirken til julekonsert den 16. des.
Vedtak: Finner ikke at saken er behandlet i møtet

Sak

51/07

Avskjedsgudstjenesten 18. nov. for Tveit
Er alt klart? Gaven, kaker og rundstykker? Kan vi dekke bordene i dag? Kirkevert?
Vedtak: Alt skal være klart

Sak

52/07

Utdeling av Bibler til 11. åringer
Hans Jørgen orienterer. Skal vi fortsette den tradisjonen vi startet i fjor, eller- - - - ?
Vedtak: Menighetspedagogen har foreslått å utsette utdelingen av Bibler til konfirmasjonen. Vi tar dette opp til
nærmere drøfting på neste møte, menighetspedagogen inviteres til dette møtet.

Sak

53/07

Orientering fra møte i kjøkkenkomitèen
Anne Mari orienterte om bl.a. innsamlingsaksjonen og julebaks salg.
Vedtak: ?

Sak

54/07

Hans Jørgen Nilsen informerer om utlysning av prestestilling, felles gudstjeneste.
Innkjøp av hovedkalk og et tilbakeblikk på Allehelgensgudstjenesten.
Hans Jørgen informerte om:
 Utlysning av prestestilling. Ingen søkere
 Innkjøp av hovedkalk. Vi vedtar å kjøpe en hovedkalk til kr.2775,00 og som er i sølvplett.
 Fellesgudstjeneste. Det blir fellesgudstjeneste i Halsa kirke 27.januar.
 Tilbakeblikk på Allehelgensgudstjenesten. Halsakoret deltok, må spørres også neste år. Et problem har
oppstått ved at personer som er gravlagt fra det ene kirkesamfunnet, men tilhører et annet kirkesamfunn,
ikke er blitt nevnt ved lystenning på Allehelgensgudstjenesten. Prest og pastor bør ha kontakt i forkant, for
å utelukke at noen blir glemt.

Referatsaker:
Ref.sak 16/07
Ref.sak 17/07
Ref.sak 18/07
Ref.sak 19/07
Ref.sak 20/07
Ref.sak 21/07
Ref.sak 22/07

Brev til kirkekontoret ang. utleie av menighetssal.
Sommerhilsen fra biskopen.
Brev fra Sjømannskirken, Helgeland krets.
Brev fra Bispedømmerådet. Klimautfordring til menigheten.
Brev fra bispedømmerådet. Vedr. kirkeoffer til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.
Orientering fra Hans Jørgen Nilsen om neste års konfirmanter.
Nytt kjøkken. Saken behandlet i fellesrådet den 17. okt..

Ref.sak 23/07
Ref.sak 24/07
Ref.sak 25/07

Fagdag på Høgskolen: Konge i eget liv.
Lekasje i menighetssal 20.okt.
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Møtet hevet 20:30

Bjørg Tømmerberg
Anne Mari Meløysund

