Høvik menighetsråd

Referat fra møte Mandag 27. August kl. 18.00 – 20.30
Tilstede: Per Holdø, Inger Lise Lerø, Kristine Nome, Åge Haavik, Hannah Marie Torp NarumHansen, Ingeborg Svanes, , Kristin Fossheim, Endre Urberg
Kantor Thrøstur Eiriksson møtte under sakene 31, 33 og 34
Forfall: Bill Spade, Sigrid Svarstad Holme, Trygve Rø, Arvid Sten Kaasa
Sak nr

Beskrivelse

30/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

31/18

Vedtak: Innkalling med saksliste godkjennes
Evaluering av sommeren 2018
AU drøftet saken 13. August.
Hva gjelder gudstjenester har dette gått greit, med og uten organist. Ett par
forbedringspunkter er nødvendig:
- Kirkeforvalter lager en ”en-punkts leksjon” om hvordan håndtering av kollekt skal
gjøres. Denne lamineres og henges opp i sakristiet
- Det bør lages en sjekkliste for gudstjenestene, det manglet for eksempel agender
ved to av gudstjenestene der det var frivillige vikarer
- Konfirmantleiren denne sommeren har gått bra, med god stemning og god
gjennomføring
Vedtak:
Kirkeforvalter utarbeider
- ”en punkts leksjon” om håndtering av offer i gudstjenesten. Dette settes opp i sakristiet
og distribueres til de som har oppgaver ved gudstjenesten.
- En sjekkliste til forberedelse og gjennomføring av gudstjenesten lages og distribueres
på samme måte

32/18

Orienteringssaker fra kirkeforvalter
- Takreparasjonene fortsetter og vil ta noe lengre tid enn planlagt
- Ny ungdomsarbeider og nye kirketjenere er ansatt
- Kirkekaffeliste neste halvår

33/18

Gudstjenesteundersøkelsen
Det er tidligere fra soknepresten blitt orientert om gudstjenesteundersøkelsen som ble
foretatt blant deltakerne i første halvår.
Gudstjenesten er hovedtema på neste menighetsrådsmøte, men sokneprest Trygve vil
orienteer om resultater slik at tiltak kan modnes fram mot neste menighetsrådsmøte.
Vedtak: Saken drøftes på neste møte

34/18

Musikk i kirken / kirken som kulturfaktor på Høvik
Høvik menighet har en omfattende musikalsk virksomhet og er en betydelig kulturfaktor I
sitt nærmiljø. Vi har bedt staben, forsterket med Kristin Fossheim om å legge fram tanker
til drøfting hvilke utfordringer vi ser og hvilken retning vi ser for oss kommende år. Kirken
er 120 år i år og dette kan også være aktuelt som tema for menighetsbladet.
Kantor Thrøstur Eiriksson orienterte og la fram notat tom saken
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Høvik menighetsråd
Sak nr

Beskrivelse
Menighetsrådet støtter de vurderinger som er gjort og ønsket om jevnlig deltakelse I
gudstjenestene av kor/musikkgrupper med ulike musikksjangrer. Likedan ønsket om en
god vedlikeholdsplan for instrumentene.
Vedtak: Kantor bes innhente tilbud på vedlikeholdskontrakt på våre fire pianoer / flygler .

35/18

Regnskap for første halvår og prognose for året
Kirkeforvalter la fram oversikt i møtet. Det er hittil ikke behov for reguleringer av budsjett
Vedtak: Saken tas til orienteering

36/18

Andre orienteringssaker
- Bispedømmerådets strategi (tidligere send tut til menighetsrådet)
- Samarbeidet Fellesråd og Menighetsråd, notat som vi skal uttale oss om før 1.
Oktober
- Høstdugnad fastsettes til 10. Oktober. Vi ber Bill organisere
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