
PROTOKOLL  22.10.2020 

SEM MENIGHETSRÅD  

 
Tilstede:  

Dagfinn Bugge,Harald Rudland Larsen, Else Marie Fevang Farnes, Henry Smidsrød, Geir 

Morgan Breian Langø 

 
 

Vara: Anne Martea Rudland Larsen, Astrid Trollsås, Berit Eldevik, Egil Urstein 

 
Gjest: Sem stikka redaksjonen 
 

Fravær: Egil Urstein 

 

Sted: Vear arbeidskirke 
 

Saknr Saksliste Ansvar 

26/20 Godkjenning av innkalling og protokoll for MR- møte 03.09.20 Else 

27/20 Signaturrett til Per Astrup Andreassen. 

Lage vedtak på signaturrett. 

Dalig leder,  Per Astrup Andreassen (01.10.1959), gis signaturrett for Sem 

menighetsråd. Underskrevet av leder og sekretær 14.10.2020 

 

Godkjent 

20/20 

 

- Revidert budsjett er godkjent  

 

 

Harald 

23/20 - Konfirmantkapper. Camilla og Anne skal se igjennom kappene og finne 

en lønsning på hvordan vi skal oppbevare de og vedlikeholde de. 

 

Else,Camilla 

og Anne 

 

24/20 

 

 

- Kollekt hvordan gjør vi det ?. Det er kommet et forslag på et vippsnr til 

Sem menighet og undergrupper for å gjøre det billigere, men at 

muligheten for kontanter må fortsatt være mulig. 

 

MR 

25/20 - Årsmøte. Dagfinn lager et årsmøte blad  om det som har skjedd i 

menigheten siste år som skal deles ut på årsmøte. 

  

Dagfinn 



21/20 Liste med klokker/kirkevert 

Lista er under utfylling og mangler noen til oppgavene. 

 

Dagfinn 

25/20 

 

 

 

 

 
 

 

Godkjenning av møteliste for høsten 2020  
Torsdag 3. sept. kl 18.00 MR møte(styret og alle varaene) Vear kirke 

Onsdag 14. okt. kl. 18.00 AU møte Sem (kontoret) 

Torsdag 22. okt. kl. 18.00 MR møte Vear kirke 

Søndag 25.okt. kl 11.00 Årsmøte i Sem kirke etter gudstjenesten 

Torsdag 12 nov. kl 18.00 AU møte Sem (kontoret) 

Tirsdag 24. nov kl .18.00 MR møte Vear Arbeidskirke 
 

Godkjent 

28/20 

 

Godkjenning av innkalling og signering av protokoll for 22.10.20 

Leder: 

Sekretær:  

Else 

  
Eventuelt. 

Papairene fra den Norske kirke om utleie av kirkebygg, er diskutert i 

menighetsrådet og kommet frem til at dette, på nåværende tidspunkt ikke er tatt 

stilling til. Dette kan vi komme tilbake til på et senere tidspunkt. 

Sem stikka redaksjonen holder info møte om Sem stikka for menighetsrådet den 

22.10.2020 fra kl 1900-2100 i Vear arbdeidskirke. 

Oppsummering:  Et menighetsblad er noe av det som blir lest mye i hele landet. 

Sem menighetsblad er ønsket i papirform og blir lest av mange. Det er et medium 

som gir intekter til menigheten. Det kom frem nye tanker om å gjøre 

menighetsbladet mer spennende for alle aldersgrupper. 

Spørsmål til redaksjonen. 

Er det mulig å ha både en digitalt og analogt utgave av menighetsbladet? 

Ja den er det i dag. 

Opplyse om at menighetbladet også kan leses digitalt på siden til den Norske kirke 

i menighetsbladet. 

En god ide å ha med noen punkter fra menighetsrådet i bladet, viktige saker som 

de jobber med. 

 



 Prestene er ansvarlig for smittevern på møter og gudtjenester. 

Gi beskjed til Dagfinn Bugge(98624619) eller  

Else-Marie Farnes (95160804) dersom du ikke kan møte på MR møtene. 

 

 

 


