Møte i Halsa menighetsråd hos Hans Jørgen Nilsen, onsdag 13.juni kl.18:00
Tilstede:
Gyldig forfall:

Anne Mari Meløysund, Hans Jørgen Nilsen, Sverre Birkelund, Helge Rendal,
og Ann Mari Storjord Kristensen.
Susann Danielsen fra sak 30/07
Bjørg Tømmerberg, Beate Tømmerberg, Elisabeth Torset og Otto Johnsen.

Saker til behandling:
. Sak

28/07

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

Sak

29/07

Godkjenning av protokoll 14.05.07.
Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak

30/07

Gudstjeneste på Signehågen 5.08.
Vi fordeler arbeidsoppgaver.
Vedtak:
Fordeling av arbeidoppgaver:
Ansvar for at stoler er rengjordt og på plass søndag morgen: Anne Mari Meløysund.
Kl.09:00 møter Hans Jørgen, Anne Mari og Beate for å gjøre det praktiske forberedende arbeid til
gudstjenesten kl.12:00
Skuffkaker til kirkekaffen: Anne Mari, Bjørg, Beate, Elisabeth, Sverre, Otto og Helge har ansvar for å skaffe
2.stk. hver.
Kaffeservering: Helge tar kontakt med husflidslaget for å høre om de kan ta seg av dette.
Gave til Birgitte Bentzrød, som er invitert til å holde gudstjenesten 5.08. Forslag: Boka ”Kjære Meløy”.
Sverre får ansvaret for dette.
Det ble enighet om å gi en rode til øvrige bidragsytere: Sangfremførelse, lydmann og kaffevertskap. Anne
Mari får ansvar for innkjøp av roser.
Helge får ansvar for å skaffe lydmann.

Sak

31/07

Gudstjenesteliste høsten 2007.
Dere utfordres til å spørre etter tekslesere, kirkeverter og kaffekokere. Fint om dere har noen ”ja mennesker” klare til
møtet. Liste over gudstjenesten finnes på baksiden.
Vedtak:
Gjennomgang av gudstjenestelisten fra og med 5.08 og til og med 28.10
5.08
Signehågen kl.12:00
Liturg:
H.J.N. og Birgitte har ansvaret
Tekstleser:
H.J.N. og Birgitte har ansvaret
Organist:
M.O.A.
Kirkevert:
Menighetsråd og husflidslag
Kaffevert:
Menighetsråd og husflidslag

02.09 Åmnes bedehus kl.11:00
Liturg:
H.J.N.
Organist:
M.O.A.
Tekstleser:
Anne Mari
Kirkevert:
Otto
Kaffevert:
Anne Mari, Otto, Tordis
Offer:
Åmnes bedehus
09.09 Halsa kirke kl.11:00
Liturg:
H.J.N.
Organist:
Tekstleser:
Den nye kateketen
Kirkevert:
Reidun Skoglund
Kaffevert:
Susann Danielsen
Offer:
Familie & Medier

Presentasjon av
konfirmanter og
kateket.

23.09 Halsa kirke kl.11:00
Høsttakkefest
Liturg:
H.J.N.
Organist:
Tekstleser:
B.U.U. og menighetsrådet
Kirkevert:
B.U.U. og menighetsrådet
Kaffevert:
B.U.U. og menighetsrådet
Offer:
IKO Kirkelig Pedagogisk senter
Utdeling av bok til 6.åringene og CD til 8.åring.
Vi kommer tilbake senere med mer informasjon om denne dagen. Håper at vi i samarb. Med B.U.U. kan gjøre noe
ekstra.
07.10 Åmnes bedehus kl.11:00 Familiegudstjeneste
Liturg:
H.J.N.
Organist:
Tekstleser:
Anne Mari
Kirkevert:
Otto
Kaffevert:
Anne Mari, Otto, Tordis
Offer:
Norges Samemisjon, Troms krets
Utdeling av 4. årsbok
21.10 Halsa kirke kl.11:00
Familiegudstjeneste
Liturg:
H.J.N.
Organist:
Tekstleser:
Asbjørg Arntzen
Kirkevert:
Noen fra N.M.S foreninga
Kaffevert:
Noen fra N.M.S foreninga
Offer:
N.M.S
Utdeling av 4. årsbok
28.10 Åmnes bedehus kl.16:00 Bedehusfest
H.J.N.
Her kommer vi tilbake med mer info senere.
Barne og ungdomsutvalget innkalles til første møte i menighetsrådet etter sommerferien.
Der vi planlegger gudstjenesten 23.09.
Sak

32/07

Utvendig maling av Halsa kirke.
På Fore kirke er det engasjert arkitekt som skal se på fargesettingen av hele kirken, både innvendig og utvendig.
Etter ønske fra komiteen vil arkiteketen komme med forslag til en liten brekk i den hvite fargen utvendig med
tydelig farge på innrammingen av vinduene, dørene og andre detaljer på kirken. Grunnen til dette ønske er rapporten
fra kirkekonsulenten etter hans befaring.
Han utrykte at han syntes alle våre kirker var konturløse og burde ha annen farge på innrammingen.
I Sørfold har de tilsatt litt farge i malingen og på innrammingen. De fikk et ”smykkeskrin” og ingen kan tenke seg
å gå tilbake til helt hvit konturløs kirke igjen. Arkitekten sa også at et brekk i det hvite gjorde den mer ”stabil” mot
aldring, skjolding og isfarging.
Vedtak:
Menighetsrådet har drøftet saken, og vi er enige om at dette er en vanskelig sak som trenger mer modningstid og
gjennomtenking før vedtak fattes. Vi lufter saken ovenfor bygdefolket og fanger inn signaler på hva folket mener om
farvevalg o.s.v. Saken tas opp igjen på et senere møte.

Sak

33/07

Referatsaker:
R-sak 13/07
R-sak 14/07
R-sak 15/07

Søknad, renovering av Halsa kirkes kjøkken.
Vedtak:
Ettersom det er kommet krav fra kirkevergen om endring av planløsning av Halsa kirkes kjøkken, medfører dette
merkostnader. Derfor søker Halsa menighetsråd Meløy kirkelige fellesråd om kr.100.000,00 til renovering av
kjøkkenet.
Brev fra kirkerådet ang. informasjonsheftet ”Konfirmant 2008”
Brev fra Gjøvik kirkelige fellesråd ang filmen om Kirkerottene.
Brev fra Halsa Transport. Tildeling av sponsormidler 2007.

Møtet hevet 21:00

Sverre Birkelund, ref
Anne Mari Meløysund

