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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Kari 

Tid: Tirsdag 17. september 2013 kl 19:00-22:00 

Medlemmer: Morgan Fjelde(prest), Oddbjørn Folde(leder), Kari Sinnes, Reidun Aalstad, Vigdis 

Norheim, Hans Lie, Eirik Thorsen(vara) og Finn Stangeland (referent) 

Forfall: Ingen 

Vi fikk MR-suppe mente Kari. Ikke noe dumt navn på en velsmakende suppe! Dele runden ble variert 

og for noen lenge siden sist. Bønn for aktuelle saker og for hverandre. 

Orienteringssaker: 
1. Reidun og Oddbjørn hadde hatt møte med BDR. Det ble et positivt møte hvor ”vi” hadde fått 

3 utfordringer og redegjorde for disse.  

2. Avskjedsfest for Morgan blir 24.okt kl 19.30 på Salem. Festkomite: Anne Marie, Monica og 

Reidun. 

Sak 

35/2013   

Referat fra møte 20.08.2013. 

Referatet ble godkjent uten endringer. 

Sak 

28/2013 

forts   

Ledersamling 
Helgen 20 -21/9 er bestilt på Prekestolhytta. Det er påmeldt 22 stk. Vi gikk gjennom 

programmet og sjekket at alle poster og oppgaver var fordelt.  

 Sak 

10/2013 

 forts. 
  

Strategi og utvikling mot 2018. 

Siden vi nå skal få ny prest/daglig leder ser vi oss best tjent med å utsette denne saken til 

tidlig neste år (januar/februar) 

Sak 

31/2013 
  forts. 

 

 

Gudstjenester fremover. 
Alle Gudstjenester er dekket fram til desember. I desember blir Randi Tveit Egeland med 

15.des. Ikke avklart for 1 og 24. 

Siden Morgan ikke jobber hos oss etter 1.november må vi ha et MR medlem som er 

”produsent” til januar. Fordelingen ble slik: 

3/11- Vigdis, 17/11-Oddbjørn, 1/12- Hans, 15/12-Finn, 24/12-Kari/Reidun. (hver sin) 

Gudstjenester til våren koordineres med VB(se sak nedenfor) 

Det er også naturlig at vi legger opp til to gudstjenester i måneden våren 2014. 

 
Sak 

29/2013 

forts 

 

 
Sak 

32/2013 

Forts. 

 

Sak 

36/2013 

 

 

 

 

 

Ny prest/daglig leder. 
En søknad er mottatt og er gjennomgått av alle. Det er foretatt intervju med Vidar Bakke av 

Andreas Eidså sammen med Oddbjørn og Reidun. Referanser er sjekket og vi har en meget 

god kandidat til stillingen. Det er full enighet i MR om å tilby stillingen til Vidar Bakke. 

 

Ungdomsarbeider/pastor 

Stillingsannonsen er laget og sto i Vårt Land idag. Kommer i SA i morgen. 

 

 

Regnskap pr 31.08 

Regnskapet som er mottatt har flere feil/mangler, noe NØS har innrømmet. Det manglet 

periodisering av både inntekter og kostnader. Morgan følger opp noen av de spørsmålene 

Finn stilt til NØS. Dog er det korrekt at givertjenesten nå ligger 24´etter fjoråret. Dette må vi 

informere om. Siden vi er usikre på status bør vi få et oppdatert regnskap primo september.  
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Sak 

37/2013 

 

 

Sak 

38/2013 

 

Lokal grunnordning. 

Selv om vi har fått utsatt svarfrist til oktober 2014 må vi begynne å jobbe med denne saken. 

Dog er det nødvendig at ny prest deltar i dette. Videre oppfølging i januar-14. 

 

Veiledning av Runar Landro. 

Det er naturlig i dagens situasjon å vente med videre veiledning til våren 2014. 

 

Event. 

 

Ingen saker  

Neste møte tirsdag 15. oktober 2013 kl 19.00 – 22.00 hos Morgan.  
 


