
Referat fra menighetsrådsmøte 

Dato: 07.01.20 kl 19 Tilstede: Mari, Svein, Annette, Lucinda, 

Elisabeth, Thor Egil og Øystein. 

Forfall: Turid og Britt 

Saksnummer og sak Snakket om i MR  
1/20 Referater Sendes til kirkevergen og staben etter at referatet er 

vedtatt.  

- Adventsfrokosten var veldig vellykket og kan 

gjerne gjentas.  

- Julegudstjenestene var fine. 

- Skolegudstjenestene var vellykket.  

- Julemessa innbrakte 35 215kr 

- Kirkens nødhjelp i overkant av 13 000kr  

- Vips fungerer godt, denne er viktig!  

 

2/20 Avskriving av krav - Ubetalt konfirmantavgift på kr. 2400 for 

konfirmantkullet 2019 blir registrert som tap på 

fordring i regnskapet for 2019.  

3/20 Økonomiinstruks - Svein gjennomgikk instruksene for økonomi 

med MR. 

- Vi kan ta opp punkter i instruksen om det er 

noe vi tenker burde endres eller formuleres 

bedre. 

- Ordningen med Meny fungerer godt og vi 

ønsker å holde denne.  

- Vips go kan være et godt alternativ (bedre 

organisert), dette tar MR opp ved en senere 

anledning. 

4/20 Offerliste - Vi har fått en liste over de som har søkt om å få 

offergaver.  

- Vi har også en liste over de som har fått 

offergaver fra menigheten tidligere.  

- MR tar en gjennomgang av offerlistene.  

- MR har vedtatt de fem første ofringene i tråd 

med forslag fra Øystein, resten kommer vi 

tilbake til. 

5/20 Budsjett 2020 - Sjekke opp avtale om utgifter/underskudd ift. 

menighetsbladet med Tjølling menighet.  

- Svein hadde en gjennomgang av budsjett og 

rammer for MR.  

- MR vil komme tilbake til budsjettet for 2020 

på et senere tidspunkt. 



- Forslag om å undersøke muligheter for 

givertjenester for å øke inntektene.  

- Budsjettet ble vedtatt i  tråd med forslag fra 

kasserer. 

6/20 Økonomi og innkjøp for 

gruppene 

- Gruppene handler på blinken og registrerer det 

der. Kvittering skal legges i mappe på 

kjøkkenet, merket med gruppe.  

- Vi prøver i størst mulig grad å unngå kontanter.  

7/20 Utvalg og planer for arbeidet 

i menigheten 

- MR har tatt en gjennomgang av dette. 

- Arbeidsutvalg: Øystein, Elisabeth og Thor 

Egil. Svein blir med når det er behov for 

økonomi.  

- Gudstjenesteutvalg: De fleste i MR ønsker å 

delta på dette. Pieter må delta ift. Musikk og 

Øystein er ansvarlig for dette utvalget.  

- Musikkutvalg: MR har gjennomgått referat fra 

det siste møtet i musikkutvalget. 

- Vi ønsker å styrke utvalget med 2—3 personer 

som kan hjelpe til med mere praktiske ting. 

Thor Egil blir en av dem 

- Diakoniutvalg: mannsgruppa og syklubben kan 

defineres som diakoni. Annette tar ansvar for å 

finne representanter til et utvalg på dette 

området.  

- Lucinda blir kontaktperson for barne- og 

ungdomsarbeid fra MR og vi ser om vi kan 

finne noen flere ressurspersoner som være til 

støtte for dette arbeidet. 

- Misjon: forpliktelser overfor misjonsprosjektet 

på Madagaskar.  

8/20 Eventuelt 

 

9/20 Eventuelt 

 

10/20 Eventuelt 

8/20 Menighetsbladet: Mulig at Skreppestad har fått 

dobbelt opp med blader utlevert. I alle fall har Øystein 

fått to. Noen av våre blader har også blitt sendt til 

Tjølling fordi de trengte flere. Det ble for dyrt å 

etterbestille flere. Svein tilbyr seg å være reserve til å 

levere ut blader. Rodene burde friskes opp, Thor Egil 

tilbød seg å ordne dette.  

 

9/20 Hvem skal hente posten til menigheten? MR 

finner en ordning for dette. 

 

10/20 Årsmøte blir satt til 29. mars 2020. 13.00, 

sammen med kirkekaffen. Dette må annonseres i 

avisen senest 2 uker fø årsmøtet. Øystein og lederne 

for aktivitetene samarbeider om årsrapporten. 

 

11/20 skal det utformes et info.skriv til kaffegruppene 

slik at de vet hva de skal gjøre? Vi må også ha en god 

rutine for innkjøp av kaffe etc. På 



 

Tid for neste møte: Tirsdag 4.februar 2020. Klokken 19.00. 

 

 

 

familiegudstjenestene tar foreldrene i koret med kaker, 

frukt etc. 

 

12/20 Søknad om fritak for Mari Aakre Hildenbrand. 

MR innvilget søknad om fritak for Mari som har flyttet 

til Hvarnes. Britt rykker opp som fast medlem i MR. 

 

13/20 Valg av ny sekretær. MR ønsker at Turid tar 

oppgaven som sekretær, men hun var ikke tilstede på 

møtet så dette avklares innen neste møte. 

 

 Møtet ble hevet ca 21.30 og Mari ble takket for en kort 

men god innsats i MR. Vi ba «Vår Far» sammen og 

Øystein lyste velsignelsen.  


