ERDAL MENIGHET
REFERAT FRA MØTE I ERDAL SOKNERÅD 23.10.2012
Sted: Erdal kirke
Til stede: Tor Magnus Lilletvedt, Jack Birkenes, Harald Forland, Bjørg Kråvik Andreassen, Haldis
Riisøen, Kåre Lunde, Morten Lystrup

53/2012.

Åpning ved TML

Innkalling godkjent.
Meldinger:
Informerte om Etter Skoletid. Meget populært tiltak. 50 unger har stilt de siste
gangene.
Fra fellesrådet 17.10:
20% ledig diakonstilling og 20% ungdomsmedarbeider vil bli utlyst Monstad
Hana har søkt om 20% permisjon bedt om permisjon for å være med i et
prosjekt på en palliativ avdeling i kommunen.
Fjelly- kurs hvor stab og menighetsråd er sammen. Det er planlagt at det skal settes
av en helg. Bjørg vil at vi skal begynne seinere enn kl.12 på fredagen. Vi kan og
melde tilbake
Kirkeordningen i Harald Forland, Bodil Birkenes, Trond Thorsen Geir Viksund
Reklamasjon på fasaden: Saken er «i siget».
54/2012.

Referat fra møte 19.09.12 (sendt tidligere)
Vedtak: Referatet er godkjent.

55/2012.

Sluttvedtak vedr. Liturgi m.m. Aktuelle dokument:
Vedtaket- slik det blei lagt frem for meinghetsmøtet 23.09
Referat fra menighetsmøtet
Kommentarer fra organist
Kommentarer fra diakon
Brev fra saksbehandler på bispedømmekontoret, Ketil Nødtvedt.

Til vedtaket:
Til punkt c 5 Syndsbekjennelsen:
Her er vedtaket at liturg velger hvilken syndsbekjennelse som brukes.
Endringsforslag fra Harald Forland: at en normalt bruker syndsbekjennelsen nr 1 på
hovedgudstjenesten og nr 3 på forenklet hovedgudstjeneste.
Vedtak: Forslaget falt mot en stemme.
Punkt E: Utdelingsmåter
Vi holder på det som står i vedtaket. Samtidig vil vi ta opp som egen sak hvordan vi
kan legge best til rette for nattverdfelleskapet.
Punkt B 16 Kunngjøringer

Etter diskusjon om forslaget om å fjerne kunngjøringene som hovedregel har vi
enstemmig gjort følgende endring: «Kunngjøringer i begrenset omfang kan komme
her.»
Lystenning:
Vi endrer forslaget til: «Lystenning for barna i globen. Vi kommer tilbake til
hvordan vi praktisk skal gjennomføre dette».
Sokneprest og sekretær får fullmakt til å redigere ferdig vedtaket og sende dette
tjenestevei til biskop.
56/2012

Diakoniplan (utsendt til forrige møte)
Vedtak: Diakoniplanen godkjennes. Vi inviterer diakonen til et møte etter jul
til samtale med soknerådet om planen.

57/2012

Givertjeneste. Hvordan få flere givere? To-2- fra Erdal p.t.
Vedtak: Vi må ha dette med som fast punkt i kunngjøringene og det må være
mulighet til å melde seg på etter gudstjenesten og på kirkekaffen. 18.11 blir første
gudstjeneste hvor dette blir effektuert. Presten tar ansvar for å ordne det praktiske
med å hente lapper og konvolutter i forkant. Gudstjenesteamet får ansvar for å
gjennomføre dette på gudstjenesten

58/2012

Valg av representant til Ungdomsrådet.
Vedtak: Leder får fullmakt i samarbeid med ungdomsprest å finne representanten.

59/2012

Informasjonsbrosjyre vedr. Aktiviteter i Erdal menighet.
- behov?
- hvem utfører arbeidet med å samle stoff, layout, kopiering m.m.?
Vedtak: Vi vil heller arbeide for å få en skjerm i våpenhuset og ha mer målrettet
informasjon til enkeltarrangementer. Leder tar opp på felles ledermøte i for
menighetsrådene om det er mulighet for kirken å få en egen skjerm på Kleppestø
senter.

60/2012

Gudstjenesteplan vår 2013. Delt ut på møtet
Vedtak: Nyttårsaften: Vi ønsker ikke å ha en vanlig kveldsgudstjeneste, men
dersom ungdommer ønsker et kveldsarrangement stiller vi oss positive til å
være med å bidra.
Vi gir ellers vår tilslutning til forslaget.

Eventuelt
61/2012

62/2012-

Stellebord til handicaptoalettet nede
Vedtak: Bjørg Kråvik Andreassen kjøper inn et stellebord som passer til
formålet.
Kilene til dørene er vekke.
Vedtak: Leder kjøper inn nye.

Morten Lystrup, referent

