REFERAT FRA MØTE I MOLDE MENIGHETSRÅD
Møtedato: 02.05.2018

Møtetid: kl. 19:00

Møtested: Molde domkirke (Kirkestua)

Tilstede:
Håvard Ervik (leder), Reidar Andestad, , Grethe Lystad Johnsen, Vibeke Wiersholm Gjære, Åse Marie
Longva, Annlaug Fjøren.
Meldt forfall:
Anita Dalmo Moltubak, Eyvind Pettersson, Kristine Elisabet Svendsen, Stig Ove Voll, Håvard Stedje
Hansen.
Andre tilstede:
Finn Arild Fjøren, administrasjonsleder
Ester Barlaup, TenSing Molde
Idunn L Johnsen, TenSing Molde
Gunnar Bergem, trosopplærer Sub Urban

ÅPEN POST
Orientering og samtale om TenSing Molde og arbeidet på SubUrban.
TenSing Molde
Arbeidet går godt. Spente på høsten fordi mange av de eldste slutter, blant annet dirigenten.
Arbeider for å skaffe og gi opplæring til ny dirigent. Ønsker tilrettelegging slik at kor og band kan øve
samtidig.
SubUrban
Fast gruppe som deltar. Trenger å evaluere og tenke nye tanker om hva som kan gjøre oss med
attraktive. Vanskelig å få ungdommen til å engasjere seg og ta ansvar.

GODKJENNINGSSAKER
 Innkalling til møte i Molde menighetsråd 02.05.2018
 Referat fra møte i Molde menighetsråd 14.03.2018

VEDTAKSSAKER
Sak 010/18

Innkjøp av Ola Gjendems bok "Under kirkespir".

Forslag til vedtak:
Molde menighetsråd bevilger 30 000 kroner til innkjøp av en del av restopplaget til Ola Gjendems bok
«Under kirkespir».

ADRESSE

Molde domkirke
Kirkebakken 2
6413 MOLDE

TELEFON SAKSBEHANDLER

71 11 14 61

TELEFON KIRKEKONTORET

71 11 14 70

E-POST

molde.domkirke@molde.kommune.no

ORGANISASJONSNR.

976 996 798
BANKKONTO

9650 26 85632

Møtebehandling:
Menighetsrådet drøftet saken og det var uenighet om dette var riktig bruk av penger. Likevel så rådet, med
tanke på fremtiden, nytten og viktigheten av å ha tilgang til boken. Rådet støttet AU sitt forslag og går inn i
spleiselaget sammen med fellesrådet om å kjøpe en del av restopplaget av boken. Det er viktig at det
legges en plan om hvordan boken skal brukes slik at den ikke bare blir liggende å støve ned. For å øke
bruksverdien ønsker rådet om mulig å få tilgang til en digitalisert versjon av boken.

Vedtak
Molde menighetsråd bevilger 30 000 kroner til innkjøp av en del av restopplaget til Ola Gjendems bok
«Under kirkespir». Menighetsrådet ønsker også å få tilgang til og fri bruk av digital utgave av boken.

Sak 011/18

Barnelederkonferane 2. mai 2018

Forslag til vedtak:
Menighetsrådet gir opp til kr. 15.000 i tilskudd til å sende voksenledere og SLUSH-medarbeidere på
barnelederkonferanse på Hamar 22. september 2018.
Møtebehandling:
Menighetsrådet behandlet forespørselen om bevilgning til kursdeltakelse på Barnelederkonferanse 22.
sept. for ledere på Arken. Rådet synes dette er et viktig og godt tiltak og ønsker at flest mulig skal kunne
delta. Utfordringen er at dette ikke er innarbeidet i årets budsjett og derfor begrenser det seg hvor mye
penger menighetsrådet har mulighet til å bruke på dette. Menighetsrådet ville ikke bruke mer penger enn
det som er budsjettert til formålet og oppfordrer til at slike behov meldes i prosessen med å legge
budsjettet for året.
Vedtak
Menighetsrådet bevilger kr. 5.000 i tilskudd til å sende ledere/medarbeidere på barnelederkonferanse på
Hamar 22. september 2018.

Sak 012/18 Menighetsmøte om domkirkens gudstjenestearbeid på Kvam
Forslag til vedtak
Molde menighetsråd vil gjennomføre et menighetsmøte 6. september 2018 kl.18.00 i kirkestua.
Spørsmålene som skal drøftes er:
1. Skal Molde domkirke ha som målsetting å bygge et nytt kirkebygg på Kvam?
2. Dersom bygging av nytt kirkebygg er uaktuelt, kan da formålet med Kvam kirkefond endres slik at
pengene kan brukes til andre tiltak i menigheten?

Møtebehandling
Menighetsrådet mener saken fremdeles er aktuell og må avklares. Derfor gjennomføres det tidligere tillyste
menighetsmøtet 6. september slik AU foreslår.
Vedtak
Molde menighetsråd vil gjennomføre et menighetsmøte 6. september 2018 kl.18.00 i kirkestua.
Spørsmålene som skal drøftes er:
1. Skal Molde domkirke ha som målsetting å bygge et nytt kirkebygg på Kvam?
2. Dersom bygging av nytt kirkebygg er uaktuelt, kan da formålet med Kvam kirkefond endres
slik at pengene kan brukes til andre tiltak i menigheten?

ADRESSE

Molde domkirke
Kirkebakken 2
6413 MOLDE

TELEFON SAKSBEHANDLER

71 11 14 61

TELEFON KIRKEKONTORET

71 11 14 70

E-POST

molde.domkirke@molde.kommune.no

ORGANISASJONSNR.

976 996 798
BANKKONTO

9650 26 85632

Sak 013/18

Turister og domkirken og omvendt

Forslag til vedtak:
Uten forslag til vedtak
Møtebehandling:
Andestad gikk gjennom notatet han hadde laget og orienterte om sine tanker. Menighetsrådet syntes det
var positivt at saken tas opp fordi det er en viktig sak. Menighetsrådet ønsket å bruke mer tid til å drøfte
saken på neste møte.
Vedtak
På bakgrunn av Reidar Andestad sitt notat tas saken om turister og domkirken og omvendt opp på neste
menighetsrådsmøte.

Sak 014/18

NaMu-undersøkelse 2018

Forslag til vedtak:
Lagt frem uten forslag til vedtak
Møtebehandling:
Sokneprest Grethe L Johnsen orienterte om en ny NaMu-undersøkelse som ble gjennomført på nyåret
2018. Det har vært vanskelig å få inn svar fra de som er forespurt å delta i undersøkelsen. Til slutt måtte en
sette strek selv om antallet ikke var kommet opp i det som var forutsatt.
Resultatet gir en profil for tilstanden i menigheten som er nokså lik den som tidligere undersøkelser har
vist, men resultatet er generelt sett svakere. Undersøkelsen sier at menigheten er under gjennomsnittet i
kategoriene engasjert trosliv, livsnære grupper, behovsorientert evangelisering og varme relasjoner.

Vedtak
Resultatet av NaMu-undersøkelsen 2018 sendes ut til menighetsrådet og tas opp som sak på neste
menighetsrådsmøte. Det avtales møte mellom menighetsrådet og mentor.
Referatsaker
 Henvendelse fra Sjømannskirken om samarbeid på jazzfestivalen
 Kartlegging fra kirkevergen om administrative oppgaver for menighetsrådet
 Referat fra møte i AU 24.04.2018

Molde domkirke 24.05.2018
for Molde menighetsråd

(Sign.)
Håvard Ervik
Leder

Finn Arild Fjøren
Administrasjonsleder
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