ERDAL MENIGHET

Referat fra møte i Erdal menighetsråd
Møtedato/tid: Tirsdag 22. april 2010 2010 kl. 19.00
Sted: Erdal kirke – dåpsventerom

Til stede: Vikleik Stoveland, Liv Helen Axdal, Inger Hjortland, sokneprest Vidar Haldorsen,
Halldis Riisøen og Anne May Hauken.
Meldt forfall: Jack Birkenes og Kåre Lunde.
Referat fra møtet 17. mars 2010 ble godkjent.
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 28/10: Dialogen kirkekontor – Kirkegårdsleder ( Hege Christensen)
Kirkegårdsleder Hege Christensen holdt en orientering vedrørende sitt arbeid. Geir Viksund
og Christensen orienterte videre vedrørende planlegging/sikring av felt til graver rundt
kirkegårdene. Det arbeides med utarbeidelse av nye vedtekter for kirkegårdene som vil bli
mer utfyllende enn dagens vedtekter. Målet er å få felles vedtekter for kirkegårdene i Bergen
og omegn. Menighetsrådet er fornøyd med vedlikeholdet rundt kirken.

Sak 29/10: Dialog om menighetsbygging – babysang og pappaklubb
Peter Bakkeid orienterte vedrørende pappaklubben som avholdes hver annen tirsdag fra
kl. 17.30 til kl. 19.00 for barn i alderen 3-7 år. Småbarnstreffet er for barn mellom 0-5 år.
Bakkeid foreslo økt samarbeid mellom pappaklubb / småbarnstreff / barnehage, samt at det
arrangeres spillkvelder med konfirmanter.
Vedtak: Erdal menighetsråd vil arbeide for samarbeid mellom barnehage / småbarnstreff /
pappaklubb, samt arbeide for gjennomføring av spillkveld med konfirmanter.

Sak 30/10: Avviksling av Furulu Kapell - forvaltning av gjenstander.
Askøy Blåkors har fremsatt ønske om overtagelse av nattverdssettet. Vidar Haldorsen tar
kontakt med dem vedrørende om kalkene eventuelt er for store for deres formål.
Ask bo og omsorgssenter ønsker å overta kirkeklokke samt altertavle.
Det fremkom synspunkter i møtet om at gjenstander fra Furuly ikke bør spres, men
fortrinnsvis samles i kirken.
Vedtak: Det tas opp til drøftelse ved neste møtet hvor altertavlen skal plasseres.

Sak 31/10: Gudstjenester i mai, inkludert 17. mai
Vedtak: Erdal menighetsråd ser positivt på at 17.- mai-toget skal starte fra Erdal kirke, og vil
bidra med å legge til rette for en god gjennomføring av 17.- mai- arrangement som skjer ved
kirken. Dersom det er behov for bedre lyd, vil menighetsrådet leie inn utstyr til dette.

Sak 32/10: Grønn menighet – et miljøtiltak for kirken.
Drøftelser vedrørende dette utsettes til neste møte.

Sak 33/10: Innkjøp av «Askøys misjonærer 1920-2010».
Vedtak: Erdal menighetsråd kjøper inn 15 eksemplarer av «Askøy misjonærer 1920-2010».

Sak 34/2010: Gudstjenester høsten 2010 og fordeling av kollekt:
Vedtak: Erdal menighetsråd fastsatte at 1/3 av offergavene skal gå til menighetens eget
arbeid, og at 2/3 av disse skal gå til organisasjoner. Inger Hjortland og Vidar Haldorsen
utarbeider forslag til fordeling av kollekt for gudstjenestene høsten 2010.

Sak 35/2010: Meldinger:
Vedtak: Erdal menighetsråd tar postlisten lagt frem i møtet til orientering.

Sak 36/10: Eventuelt:
1. Gudstjeneste 23. mai på Herdla.
2. Konsert med Herborg Kråkevik.
Herdla menighet har bedt om at Erdal menighet stiller med kaker og salater til gudstjenesten i
Herdla i pinsen 23. mai 2010.
Konsert med Herborg Kråkevik den 18. april 2010 gikk med et lite underskudd.
Vedtak: Erdal menighetsråd frafaller leieinntekter for kirken i forbindelse med konserten.

Erdal 12. mai 2010

Anne May Hauken
Sekretær

