
DEN NORSKE KIRKE
Rønvik menighet

Rønvik menighetsråd
Møteprotokoll

Dato: torsdag 10. mars

Til stede:
Margrethe Lundgård Riibe (leder), Mari Grønbech, Ståle Sårheim (nestleder), Monica Nilsen 
(repr. KF), Vigdis Reisang, Kristine Edvardsen, Benedikte Havig Os, Svein Aril Olsen

Forfall: 
Elisabeth Utz Savdal, Hans Kristian Johansen

Saksnr.            Sak                                                                                            Arkivkode         

10/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
11/16 Godkjenning av protokoll
12/16 Orienteringssaker
13/16 Møte med biskopen
14/16 Menighetsmøtet 2016
15/16 Årsmelding og årsregnskap
16/16 Gudstjenestelivet
17/16 Eventuelt



SAKSLISTE

10/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

11/16 Godkjenning av protokoll fra 21. januar

Vedtak: Protokoll fra 21. januar godkjent.

12/16 Orienteringssaker
a) Nytt fra Kirkelig fellesråd
b) Informasjon om KN-aksjonen 2016
c) Eldres dag
d) Forsikringstilbud til MR-medlemmer

Vedtak: Sakene er tatt til orientering.

13/16 Invitasjon til møte med biskopen

Vår nye biskop Ann Helen Fjelstad Jusnes inviterer til møte med 
menighetsrådene og ansatte i Rønvik kirke 28. april. Se vedlegg.

Vedtak: Menighetsrådet takker for invitasjonen til møte med biskop Ann 
Helen Fjelstad Justad den 28. april og ønsker lykke til med arrangementet.

14/16 Menighetsmøtet

MR har vedtatt å avholde menighetsmøte 17. april.

Vedtak: Årsmelding og regnskap legges fram til orientering på 
menighetsmøtet den 17. april. Viser også til vedtak i sak 15.

Merknad: Diakoni blir hovedtema på menighetsmøtet.



15/16 Årsmelding og årsregnskap

Vedtak: Årsmelding og regnskap med rapport for 2015 godkjennes.

Kommentar:  Navn på medlemmer i nytt menighetsråd rettes opp og punktet 
om økonomi utfylles. I regnskapsrapporten omformuleres og begrunnes 
årsakene til avvik om ofring.

Det lages en enklere regnskapsoversikt til menighetsmøtet.

16/16 Gudstjenestelivet

Gudstjenestelivet i menigheten ble viet ekstra oppmerksomhet i dette 
rådsmøtet. 

Vedtak: Menighetsrådet hadde samtale og diskusjon om ulike ledd i 
gudstjenesten.

Kommentar: Fredshilsen ble diskutert.  Fredshilsen kan forklares og 
begrunnes i gudstjenesten og særlig ved anledninger når det er mange som er 
ukjent med denne ordningen i kirken.

17/16 Registrering av menighetens verdigjenstander

En sak fra fellesrådet ble presentert om verdigjenstander i kirken og 
viktigheten av å få fram dokumentasjon og registrering av verdigjenstander og 
kunst.  Det fremmes sak om tema på neste menighetsrådsmøte.


