PROTOKOLL FRA MØTE I STRINDA MENIGHETSRÅD
Torsdag 12. april 2018, kl 18 – 20, Menighetskontoret, Brøsetveien 168
Tilstede:
Forfall:

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

Innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 13/18: Godkjenning av referat fra møte 01.03.2018
Vedtak:

Referat fra møtet 01.03.2018 godkjennes etter presisering av vedtak i sak 08/18 slik at
det framgår hvilke punkter som er høringssvar (de tre første) og hva som er lokale
vedtak etter anbefaling fra gudstjenesteutvalget.

Sak 14/18: Vennskapsmenighet i Latvia
Diskusjon: Strinda menighet har samarbeidsavtale med vennskapsmenighet i Daugvapils. Vi har
mottatt rapport om bruk av midler innsamlet i Strinda til arbeidet deres.
Ønsker vi å videreføre samarbeidsavtalen? Ingen motforestillinger til dette. Hva skal
denne inneholde? Det bør opprettes en dialog med Daugvapils da de vet best hvilke
behov de har. Menighetsrådet ved Lise og Kristian, sjekker om de som har hatt kontakt
kan ta dialogen. Saken følges opp videre i forhold til formen på et senere møte.
Sak 15/18: Samarbeid med Berg og Strindheim menigheter
Orientering: Menighetsrådene i Strinda, Berg og Strindheim er bedt om å se på samarbeid mellom
menighetene. Stabene arbeider med konkretisering av samarbeid for konfirmantarbeid,
diakoni og voksnes trosopplæring. Vi fikk en orientering om status og framdrift. Det er
arbeides konkret med samarbeid om konfirmantarbeid for neste år. Det er flere andre
områder det snakkes om å ha samarbeid om også. Da med allerede etablerte tilbud hvor
en kan utvide til at en kan invitere og delta på hverandre sine tilbud.
Saker vi ønsker til fellesmøtet den 24.05.18. Spørre om Nils Åge kan bli med for å møte
for å få en orientering om det nye storprostiet og konsekvenser for prestetjenesten.
Andre områder som ønskes diskutert: Diakon og trosopplæring. Må tas en vurdering på
hor mye som skal tas opp pga tid.
Sak 16/18: Moholt menighetshus
Diskusjon: Menighetsrådet ønsket en orientering fra stiftelsen Moholt menighetshus og husstyret
om status for investeringer, løpende drift og bruk av menighetshuset med bakgrunn i
innkomne henvendelser om vanskelige forhold. Fikk ikke til dette til møtet men det ble
diskutert hva vi kan gjøre for å bidra til å bedre forholdene.
Menighetsrådet ved leder og medlemmer i representantskapet jobber videre med saken
for å finne folk til husstyret og konkrete tiltak til driften.
Eventuelt:
Orienteringssaker fra menigheten:
•
•

Brannvakter til konfirmasjonsgudstjenester trengs. Følgende datoer: 5. (2. stk) 6. og 10. (2
stk) mai.
Stabsdag: har begynt å planlegge høsten.

•

Staben har diskutert Grønn menighet og kommer med en anbefaling til hvilke
satsningsområder som er realistiske. Kommer som sak til møtet i juni.

Orienteringssaker fra kirkelig fellesråd.
•
•

Underslaget har vært tema. Får ingen konsekvenser for menighetene.
Det arbeides med ny kirke på Charlottenlund.

Neste møte:
Fellesmøte med Berg og Strindheim menigheter 24.05.18.

__________________________________
Referent Marie Hoel

