MØTEPROTOKOLL
Herdla sokneråd
Råd
Herdla sokneråd
Sak frå :
Sak til:

Møtedato
12 september-2013

46/ 2013
49/ 2013

Tidspunkt
frå kl 19.00 - til 21.30
Møtestad:
Kyrkjelydshuset

Frammøtte: av medlemer

Til stades
Medlemer:
Karen Skråmestø, Kjellaug F. Eidsaa, Jonas Bratli, , Martin Berland Øystese, Kjell
Berland, Astrid Marie Haugland.
Varamedlem:
Therese Ellingsund
Meldte forfall: Helge Heggernes
Administrasjonen:

Andre frammøtte:
Underskrifter:
……………………………. ……………………………… ……………………………….
………………………….… ……………………………… ……………………………….
……………………………. ……………………………… ……………………………….

Referat frå møte 14.august vart godkjent utan merknader.
46/2013: Meldingar.
Vi såg gjennom brosjyrar om Babysang og hovudbrosjyre for konfirmantar.
Delte ut årsrapport frå kyrkjerådet.
Utdeling av Biblar til 5.trinn: Forslaget om å dele ut eit klassesett til kvar skule i staden for å
la elevane få kvar sin Bibel vart vedteke med 6 mot 1 stemme.
Salmebøker: Nye salmebøker frå 1.søndag i advent. Vi ventar litt med dette, og øver på nye
salmar på salmekveldar. Vi utset å ta boka i bruk til over nyttår; då 150-årsjubilèet er over. Det vert
abonnement for digital salmebok.

47/2013 Gudstjenesteliste.
15.09 Kl.10.30 og kl 12.30 Konfirmasjon . Astrid Marie Haugland.
Offer til det kristne ungdomsarbeidet i Askøy.
************************************************************************
29.09 Kl.11.00 Internasjonal gudstjeneste ved Arve Hansen Haugland og Ådne Skiftun.
Nattverd. Offer til Bergen internasjonale menighet.
13.10 kl.11 Morten Lystrup. Dåp og Nattverd. Offer til Midthordland Indremisjon

.
48/2013 Konfirmasjon
Martin har bestilt gripekors, men har ikkje fått dei enno.
Dersom dei ikkje er kome til konfirmasjonen, får konfirmantane ei rose.
Ingen konfirmant les tekst, det gjer klokkaren.
Hege Haugland spelar kornett til songane saman med organisten.
Karen deler ut roser til konfirmantane ved første konfirmasjon, og Kjell snur lysgloben ved
lystenningane. Therese deler ut roser ved andre konfirmasjon.
Kjellaug les inngangsord og helsing til konfirmantane frå kyrkjelyden.
Martin skal vera klokkar.

49/2013 Kappekomitè:
Vi opprettar ingen kappekomitè, og undersøkjer om det er kyrkjetjenaren som skal ta seg av
kappane heretter. Han skal sjekke om kappane passar, om det er knappar o.l på plass.

Neste møte vert onsdag 16.oktober

Skråmestø, 25 september 2013

Kjellaug Fauskanger Eidsaa
skrivar (sign)

