Møtebok for Horten menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

21.01.2016
kl. 19:00
Sentrumskirken

Tilstede:
Christine Krûger (leder), Hilde Nornes (nestleder) , Lars-Erik Ulvund (sekretær), Morten Sæthern, Trond
Fykse Tveit, Ellen Langeland Gjerde, Gunnar Rio (1. vara), Eldrid B. Folkeson (2. vara), Eirin Rasch Holen
(4. vara), Frode Magnar Andersen (sokneprest).
Kantor Åse I. Berg til stede på sak 001/16
Meldt forfall:
Lilly Cecilie Gabrielsen, Tone Solberg Schmidt, Nils Atle Berge, Lars Kristian Holme.

Saker
Innkalling og referat fra sist møte ble godkjent uten endringer.

Sak 001/16 Musikkfest 2016
Møtebehandling:
Åse beretter om programmets oppsett på Musikkfesten.
Håper at barnekorkonserten fredag blir godt besøkt av barn.
Trenger noen billettselgere og kakebakere for Operakafé
Det er fortsatt vanskelig å få nye sponsorer etter at SpareBank1 trakk seg for noen år siden.

Vedtak:
Musikkfestens budsjett vedtas som fremlagt.

Sak 002/16 Permisjonssøknad - menighetsrådet
Møtebehandling:
Ingen innvendinger til permisjonssøknader selv om disse foreløpig kun er levert muntlig. Det bes om at en
skriftlig permisjonssøknad leveres snarest.

Vedtak:
Menighetsrådet innvilger søknad om permisjon. Dermed rykker 1. varamedlem Gunnar Rio og 2.
varamedlem Eldrid Folkeson opp som faste medlemmer. Nils Atle Berge rykker opp som 1. varamedlem, og
de andre varamedlemmene rykker opp to plasser.

Sak 003/16 Liste over tildeling av offer 1. halvår 2016

Vedtak:
Offerlisten vedtas som fremlagt.

Sak 004/16 Økonomi i tilknytning til 10 tips til et godt liv
Møtebehandling:
Tone Haugeto Stang skal ha et honorar.
Ellers stiller de andre foredragsholderne opp gratis før sommeren

Vedtak:
Det vedtas at økonomien tas som den kommer frem mot sommeren.
Imidlertid bør det utarbeides et budsjett for høstsemesteret innen møtet i juni.

Sak 005/16 Planlegging og gjennomføring av Lederforum 2016

Vedtak:
Lederforum arrangeres i Sentrumskirken torsdag 12.mai kl.19 og torsdag 17.nov kl.19.
Frode Magnar engasjerer noen til å være med å arrangere. Horten menighetsråd bidrar.

Sak 006/16 Gudstjenesteutvalg - opprettelse

Vedtak:
Det oppnevnes et gudstjenesteutvalg som foruten sokneprest og kantor består av følgende medlemmer som
forespørres:
Morten Sæthern – har sagt ja.
Andreas Nornes
Merethe Kjønnø Dahl
Inger Jonsrud
Gudstjenesteutvalget skal blant annet ha sitt fokus på følgende saker:
Se på gudstjenestens oppbygging og foreslå eventuelle endringer.

Sak 007/16 Felles møte stab og menighetsråd
Møtebehandling:
Søndag 6.mars etter gudstjeneste og menighetens årsmøte. Kl.13-17 m/middag
Gruppearbeid
- Opplegg/arrangement for ungdom i menigheten
- Se på gudstjenestens oppbygning

Sak 008/16 Åpen post - januar -16
Møtebehandling:
Horten KFUK-KFUM har hatt lite/ingen aktivitet i flere år. Avgjørelser og tanker rundt nedleggelse ønskes
tatt opp på årsmøtet torsdag 3.mars.
Misjonsprosjektet:
Det er forespurt fra NMS om Horten menighet er interessert i å arrangere en «Bo hjemme»-leir. NMS kan
stille med en barne- og ungdomsarbeider til planlegging og utførelse.
Det bør nedsettes et misjonsutvalg.
Eldrid spør Sissel Vea Eggen, tidligere leder for HMR.

Sak 009/16 Orienteringssaker januar
Møtebehandling:
- Nytt fra leder/AU:

-

Nytt fra soknepresten/staben:


Det kommer en sak om konfirmantøkonomi på neste møte, vi har noen mulige utfordringer.



Menighetsrådet møter på søndag 24. januar for å smile til menigheten.



Biskopen kommer til Horten i forbindelse med en Litteraturkveld i Sentrumskirken 28.
januar kl. 19.

-

Nytt fra fellesrådet:


-

Møte i uke 4

Kurset for nye MR-medlemmer var godt bygget opp.


Hva er godt for menigheten.



«Oppvarming til møtet.»

For Horten menighetsråd

Lars-Erik Ulvund
Sekretær

