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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Lundegeilen 18.  

Tid: Tirsdag 15. september 2015 kl 19:00-21:10 

Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Kari 

Sinnes, Hans Lie, Håvard Nesvåg (vara) og Finn Stangeland (referent). 

Forfall: Oddbjørn Folde (ferie) 

 

Vidar hadde invitert oss på asiatisk mat siden dette var siste ordinære MR for ”gammelt” råd. 
Det var en hyggelig og smakfull opplevelse.  
Han delte også noen tanker og poetiske linjer ut fra dagens flyktningsituasjon og minnet om 

Jesu ord fra Matt.25.35 og 36, ….jeg var fremmed og dere tok imot meg…  
Orienteringssaker (fra AU):  ingen  

 

Sak 41/2015   Referat fra møte 18.08.2015. 

 Endringsforslag er innarbeidet og sendt ut og referatet godkjent. 

Sak 42/2015 
 

 

 

Sak 43/2015 
 

 

Offeret til KN på gudstjenesten 13.09.15 
Godkjenning av at offeret tatt opp under gudstjenesten søndag går uavkortet til Kirkens 

Nødhjelp arbeid for Syriske flyktninger.   

 

Menighetsrådsvalg. 

Valget ble avholdt etter gudstjenesten søndag 13.09. Menighetsrådet fungerte som 

valgstyre og har godkjent valget som lovlig satt og lovlig avholdt. 82 medlemmer av 

menigheten deltok og avga sin stemme. Vi presiserer at en person ikke stod i vårt 

manntall, men vedkommende har vært innmeldt som medlem siden 2013 og dette har vi 

bekreftelse på. Hans stemme er godkjent. 

 

 

 

 

 
 

Rådet ønsket ikke å ta opp flere saker på dette møte da ingen var presserende. 

 Resten av kvelden ble brukt til samtale om hvordan den enkelte har opplevd å sitte i rådet 

gjennom siste 4 års periode. Kvelden ble avsluttet med bønn for hverandre og for de som 

går inn i nytt råd i neste måned. 

Eventuelt Ingen saker  

  Påminnelse: 

Møtedatoer for MR høsten 2015: 20/10 – 17/11 – 15/12.  

 

Neste møte i MR blir tirsdag 20. oktober 2015 kl 19.00 – 22.00 i Lundegeilen 18. Kvelden blir delt i 

to da gammelt råd deltar første del, mens nytt råd konstituerer seg i andre halvdel. Ansvar for 

forfriskninger har Kari ??? 


