DEN NORSKE KIRKE
Kleive menighetsråd
Møteinnkalling
Utvalg:

Kleive menighetsråd

Møtested:

Kleive menighetshus

Dato:

Torsdag 10. november kl 20:00 MERK TIDEN!

Innkalte:
Trude Midthaug
Martha Gunnerød
Frank Willy Mork

Merethe K. Berg
Gjertrud H. Thoresen

Tormod Remøy
Sonja H. Bekken
Solvår Halse

Olav Nordhaug
Marit Skaldehaug
Inge Solli

Innkalt er også Dirk Hauenschild, kantor i Bolsøy og Eva Wentzel, administrasjonsleder
Ansvar for mat: Solvår og Martha
1. Åpning ved Tormod
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Godkjenning av protokoll fra 29.09.16
4. Saker til behandling:
51/16 Samtale med kantor Dirk Hauenschild og administrasjonsleder Eva Wentzel
Barnekor i Kleive sokn
52/16 Gudstjenester og arrangement som har vært siden sist:
Søndag 9.10 i Kleive kirke
Søndag 23.10 på Skjevik skole
53/16 Kirkevert/Ansvar for kommende gudstjenester:
* Søndag 27.11 (1. søndag i advent) Lysmesse kl 18:00. Kirkevert og ansvar for
kirkekaffe
* Søndag 11. desember kl 11:00 (3. søndag i advent): Gudstjeneste. Kirkevert:
* Julaften 24. desember kl 15:30: Kirkevert:
* Andre juledag 26.desember kl 11:00 Kirkevert:
54/16 Gudstjenesteplan våren 2017
(Tormod legger frem planen i møtet)

55/16 Basar for menighetshuset våren 2017 – jfr. sak 22/16 i husstyret
Sak 22/16: Basar 2017 – dag/dato
Enighet om at basaren blir søndag 19. mars kl. 15.00 på Kleive Menighetshus. Det blir
behov for ca. 50 hovedgevinster og minst 60 åregevinster. Vi ser da for oss at driftsstyret
og menighetsrådet skaffer til veie 3 gevinster hver. Totalt skulle dette bli 45 gevinster,
sett i lys av at driftsstyret og menighetsrådet består av 15 personer, inkludert
vararepresentantene. Det ble også poengtert at det kunne være lurt å være ute i god tid,
når det gjelder «egenproduserte» gevinster, eller å spørre etter gevinster rundt omkring.
Denne gangen kommer vi til å bruke loddbøker som går til 1000 og 10 kr. pr lodd.
Nærmere om de tekniske og praktiske forberedelsene kommer vi tilbake til senere.
Salgsrodene blir fordelt seinere.
56/16 Juletrefest
Styret for menighetshuset har fastsatt årets juletrefest til torsdag 29.12 kl 16.30 på
menighetshuset. Dette er vel et samarbeidsprosjekt mellom menighetsrådet og styret for
huset. Hva er menighetsrådets ansvar?

57/16 Valg av leder og nestleder i menighetsrådet
Høsten 2016 valgte vi leder og nestleder for ett år. Nå må vi velge for en ny
ettårsperiode
58/16 Avskjed med diakon Rune Hvidsten
Markeres i gudstjenesten i Røbekk kirke søndag 4. desember kl 1100. Kirkekaffe
der han blir takket. Gave fra rådene i Bolsøy samarbeidsområde er å kjøpe et gavekort.
Det er foreslått et beløp på kr 500 fra hvert råd.
59/16 Neste møte i menighetsrådet
5. Eventuelt
6.

Orienteringssaker.

7.

Referatsaker

Gi beskjed så raskt som mulig, dersom dere ikke kan møte på e-post:
trude_m84@hotmail.com

