PROTOKOLL FRA MØTE I STRINDA MENIGHETSRÅD
Torsdag 01. mars 2018, kl 19 – 21, Strinda kirke og Menighetshuset

Tilstede: Ann Kristin N. Okstad, Gunn Bakken, Monica Haaseth, Trond Roland, Anne Sofie Hovdenak
Stenersen, Erlend Storli, Knut Egil Iversen, Lise Brækken
Forfall: Ingrid Melve, Marie Hoel, Kristian Steinnes, Gølin Irene Kringen

Innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 07/18: Godkjenning av referat fra møte 15.02.2018
Vedtak: Referat fra møtet 15.02.2018 godkjennes
Sak 08/18: Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser
Vedtak: Strinda menighetsråd slutter seg til forslagene om justering av hovedgudstjenesten med
følgende merknader:

Høringssvar:
•

•

•

Strinda menighet ønsker å fortsette å bruke syndsbekjennelsen som er i bruk i dag,
og ber om at biskopen gis anledning til å gi tillatelse til egenformulert
syndsbekjennelse. Vi bruker i dag: Barmhjertige Gud, se i nåde til meg ditt barn. Jeg
har sviktet deg, min neste og meg selv med det jeg har gjort og det jeg har unnlatt å
gjøre. Jeg lar meg friste til det onde. Vær tålmodig med meg. Rens meg, så blir jeg
ren. Leg meg, så blir jeg hel. Tilgi meg, så blir jeg fri.
Menighetsrådet ønsker å beholde den gjeldende plasseringen (ledd 16).
Under prekenen utgår aktualiserende/dramatiserende innslag. Dette forstår vi ikke
bokstavelig, men bare at ordlyden tas vekk under dette leddet. Vi tolker det slik at for
eksempel familiegudstjenester fortsatt kan ha dramatisering under prekenen.
Nattverd-Forberedelse-takkeoffer. Her ønsker vi at det tas inn igjen KAN, slik at
takkoffer KAN samles inn mens salmen synges. Dette betyr at det gis rom for
orgel/musikkstykke under ofringen. Dette skjer i dag og det fungerer utmerket.

Lokale vedtak etter anbefaling fra gudstjenesteutvalget:
• Utdeling av nattverd. Vi ønsker at den mest brukte i dag skal brukes videre.
• Forbønn. Vi ønsker at det legges inn tid til stillhet for egen bønn i forbønnen.
• Fredshilsen. Strinda menighetsråd ønsker at håndtrykket sløyfes, samt “La oss
hilse…”. Vi ønsker kun det presten sier og menighetens svar.
• Velsignelse og utsendelse. Det er ønskelig at utsendelsen kommer etter postludiet,
slik det gjøres i dag.
Sak 09/18: Dåpslys og lysestaker
Diskusjon: Menighetsrådet ønsker at det gis en lysestake sammen med dåpslyset, så fremt
budsjettet tillater det.

Sak 10/18: Plassering av barnealter
Diskusjon: Barnealter er kjøpt inn, og menighetsrådet foreslår at det settes fremme til høyre i kirka,
der det i dag står stoler.
Sak 11/18: Strinda kirke, orientering om kirkerommet
Orientering: Vi ser på kirkerommet og går igjennom status for vedlikehold og endringer. Her
ønsker vi en samtale med organist om hva vi gjør med orgel fremme i kirka. Kjøkkenkrok og område
bak i kirka bør oppgraderes, ref. tidligere styrebehandling.
Sak 12/18: Moholt menighetsshus, omvisning og orientering om bruk
Orientering: Vi ser på menighetshuset og går igjennom menighetens bruk og behov. Ved neste
menighetsrådsmøte ønsker vi besøk fra en av de i husstyret, som kan fortelle om fremdrift i saken
om støydemping og eventuelt andre saker.
Eventuelt:
Orienteringssaker fra menigheten:
•

Det er kommet en henvendelse på e-post angående annonseringen av gudstjenestene i
Strinda kirke. Avsender ønsker en endring av benevnelse på de ulike gudstjenestene. Strinda
menighetsråd vedtar at det annonseres “gudstjeneste” når det er snakk om gudstjeneste
med nattverd og at det gis en mer detaljert presisering ved andre gudstjenester, for
eksempel “familiegudstjeneste”.

Neste møte:
12. april 2018
__________________________________
Referent Monica Haaseth

