REFERAT FRA MØTE I MOLDE MENIGHETSRÅD
Møtedato: 23.08.2017

Møtetid: kl. 19:00

Møtested: Molde domkirke (Sub Urban kafé)

Tilstede:
Kristine Elisabet Svendsen (leder), Anita Dalmo Moltubak, Annlaug Fjøren, Stig Ove Voll, Håvard
Stedje Hansen, Grethe Lystad Johnsen (sogneprest), Håvard Ervik, Vibeke Wiersholm Gjære, Eyvind
Pettersson
Meldt forfall:
Kristin G Vonheim, Åse Marie Longva
Andre tilstede:
Finn Arild Fjøren (administrasjonsleder)

ÅPEN POST
Undervisning om NaMu ved sogneprest Grethe L Johnsen

GODKJENNINGSSAKER



Innkalling til møte i Molde menighetsråd 23.08.2017. Godkjent.
Referat fra møte i Molde menighetsråd 07.06.2017. Godkjent.

VEDTAKSSAKER
Sak 024/17

Søknad om fritak fra vervet i Molde menighetsråd og diakonutvalget.

Forslag til vedtak:
Molde menighetsråd innvilger Kristin Glæstad Vonheim fritak fra vervet i Molde menighetsråd og
diakoniutvalget ut valgperioden. Menighetsrådet takker Kristin for tjenestene hun har gjort i menigheten
og ønsker henne god bedring og Guds velsignelse.
Vibeke W Gjøre går inn som fast medlem i menighetsrådet og resten av varamedlemslisten rykker opp ett
nummer. Åse Marie Longva velges som menighetsrådets representant i diakoniutvalget.

Møtebehandling
Leder fremla saken og orienterte om søknaden om fritak. Menighetsrådet beklaget Kristin G Vonheim sin
søknad om fritak, men har forståelse for at situasjonen krever det. Vibeke W Gjære erstatter henne som
fast medlem i rådet og resten av varamedlemmene rykker ett nummer opp. Åse Marie Longva er forespurt
og har sagt seg villig til å bli menighetsrådets medlem i diakoniutvalget.

Vedtak
Molde menighetsråd innvilger Kristin Glæstad Vonheim fritak fra vervet i Molde menighetsråd og
diakoniutvalget ut valgperioden. Menighetsrådet takker Kristin for tjenestene hun har gjort i menigheten
og ønsker henne god bedring og Guds velsignelse.
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Vibeke W Gjøre går inn som fast medlem i menighetsrådet og resten av varamedlemslisten rykker opp ett
nummer. Åse Marie Longva velges som menighetsrådets representant i diakoniutvalget.

Sak 025/17

Revisjon av budsjett for Molde menighetsråd for 2017

Forslag til vedtak:
Menighetsrådet godkjenner forslaget til revidert budsjett for 2017.

Møtebehandling
Administrasjonen fremla et revidert forslag til budsjett for 2017. Menighetsrådet tok det reviderte
budsjettet til etterretning.

Vedtak
Menighetsrådet godkjenner forslaget til revidert budsjett for 2017.

Sak 026/17

Arbeid med liturgiske tekstiler i fiolett farge

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling
Menighetsrådet drøftet saken og var glade for at prosessen med å skaffe nye kirketekstiler i fiolett farge er
kommet i gang. På spørsmålene fra komiteen mener rådet at kirketekstilene i fiolett farge skal prioriteres.
Den hvite messehagelen er så utslitt at sognepresten mener at en risikerer å ødelegge den ved å bruke den
videre. Alternative løsninger er å innhente tilbud fra Bjørg Hustad som har laget de hvite kirketekstilene,
eller å kjøpe en ferdiglaget. De grønne kirketekstilene er det uaktuelt å gjøre noe med nå. Håvard Ervik
mente komitemedlemmene bør spørres på nytt om de vil være med i og med at det er så mange år siden
komiteen ble oppnevnt.

Vedtak
1. Komiteen fortsetter etter skissert plan arbeidet med å anskaffe fiolette kirketekstiler.
2. Det innhentes tilbud fra Bjørg Hustad på ny hvit messehagel. Tilbudet legges frem for
menighetsrådet så snart som mulig.
3. Komitemedlemmene spørres på nytt om de vil fortsette i komiteen.

Sak 027/17

Menighetstur til Hjertøya 2. september 2017

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Møtebehandling
Grethe L Johnsen orienterte om planene for turen. Prisen blir kr. 100 pr. pers og kr.300 pr. familie. Båtskyss
ordnes med privatbåter. De som kommer skal ha med seg grillmat og menighetsrådet spanderer kaker. Det
er bruk for praktisk hjelp og menighetsrådet utfordres.

Vedtak
Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning og er glade for initiativet. Arrangementskomiteen lager
plan for praktisk gjennomføring og utfordrer medlemmer i menighetsrådet. Kaker kjøpes på Enen bakeri.
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Sak 028/17

NaMu 2017-2018 (Eventuelt sak)

Saksfremstilling
Menighetsrådet har tidligere vedtatt å fortsette å bruke menighetsutviklingsverktøyet NaMu. Sogneprest
Grethe L Johnsen har på de siste menighetsrådsmøtene gitt menighetsrådet undervisning om NaMu. Det er
underskrevet kontrakt med K-vekst ved Ommund Rolfsen om veiledning i to år i forbindelse med
gjennomføringen av NaMu syklusen. Veiledningen skjer gjennom ett besøk og to møtepunkt mellom
veileder og menighet i løpet av året. Menighetsrådet må bestemme hvordan dette skal legges opp.

Møtebehandling
Menighetsrådet samtalte om NaMu og hvordan vi best kan gjøre oss nytte av NaMu-verktøyet/tenkningen i
vår menighet. Rådet mente at en i stedet for å være opptatt av å starte opp nye tiltak, heller skal ha fokus
på hvordan vi kan øke kvaliteten på det vi allerede har gjennom å ha fokus på vekstkreftene. Dette tas opp
med veileder.

Vedtak
Menighetsrådet legger opp følgende plan for videre arbeid med NaMu i menigheten.
1. 27.oktober: Samtale med AU og Ommund Rolfsen. Tema: Hvordan ha fokus på vekstkreftene?
2. Januar 2018: Gjennomføre undersøkelse. Tas opp på neste menighetsrådsmøte.
3. Februar 2018: Samtale med veileder om undersøkelsen.

Sak 029/17

Nytt skinn på alterring (Eventuelt sak)

Saksfremstilling
Molde kirkelig fellesråd har forespurt menighetsrådet om å dele på utgiftene til nytt skinn på alterringen og
stolene i koret. Kostnaden blir kr. 62 025,- (uten moms).

Møtebehandling
Menighetsrådet er glade for at det endelig blir en fornyelse av skinnet på alterringen. Administrasjonen
orienterte om at menighetsrådet har avsatt penger til investeringer i 2017, som ennå ikke er disponert.

Vedtak
Menighetsrådet går inn med støtte til innkjøp av nytt skinn til alterringen i domkirken. Menighetsrådet
dekker 1/3 av utgiftene, inntil kr. 20 000.

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER



Referat fra møte i MMR-AU 15.08.2017
Nytt fra staben

Molde domkirke 29.08.2017
for Molde menighetsråd

(Sign.)
Kristine Elisabet Svendsen
Leder

Finn Arild Fjøren
Administrasjonsleder
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