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Kopervik menighetsråd
Kopervik kirke, 2.etg, møterom 1
30.01.2020
Kl. 18:30

Følgenemedlemmermøtte
Aage Edvard Wiksnes
Are Utbjo
Bjarne Nilsen
Christoffer Høysner Alfsen
Helga Kristin Servan
Kristian Støle
Leif Roald Ytreland
Nina Iren Tveit
Siri Nærum Lundberg

Møtenotater:

Rolle
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Sokneprest
Medlem
Medlem
Nestleder

Saksliste
Sak nr.
01/20
02/20
03/20
04/20
05/20
06/20
07/20
08/20
09/20
10/20
11/20
12/20
13/20

Sakstittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av referat
Samlesak for meldinger
Invitasjon til "Forandringshuset"s ledere. Jan.2020
Nattverdsfeiring. Ny behandling jan.2020
Årets byggeskikkpris 2019
Avskjed for Kirketjener
Fasteaksjon 2020
Offertildelinger
Årsmøte 2020
Valg av Kopervik menighetsråds kandidat til intervjuutvalget
for valg av prost i Karmøy
Forslag om årets frivillige
Evaluering av oppholdet på Solgry 17-18 jan. 2020
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01/20 Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent

K-MR - 01/20 Vedtak:
Innkalling godkjent

02/20 Godkjenning av referat

K-MR - 02/20 Vedtak:
Referat fra forrige møte godkjent.

03/20 Samlesak for meldinger
Meldingssakene tas til orientering

K-MR - 03/20 Vedtak:
Meldingssakene tas til orientering:
1. Som en prøveordning i ett år er 40 % kirketjenerstilling i Kopervik delt på to personer som
hver får 20% stilling. Barneog ungdomsarbeider Cilje Solvig og Elise Dankel som har sitt daglige virke i Norheim
menighet, er ansatt. Dankel vil, i
tillegg til begravelser en dag/uke også ha faste renholdsoppgaver.
2. Kirkevergen har gått til anskaffelse av en robot som skal avhjelpoe renholdsbehovet i
menighetssalen.
3. Familien Løsnesløkken har familiekonsert i Menighetssalen torsdag 27.feb. kl.18.00.
4. Verdens overdosedag markeres i Kopervik kirke torsdag 27.08. Dette sammenfaller med
MR sin møtedag. MR flyttes til
onsdag 26.08, kl.18.30-20.30
5. Menighetens medarbeiderfest og takkefest for alle frivillige medarbeidere arrangeres
torsdag 5.mars. Arr.komite er
Aage Edvard Wiksnes, Nina Iren Tveit og Christoffer Høysner Alfsen. Komiteen har bl.a.
ansvar for invitasjon, program,
mat, forberedelser og rydding. Delegasjon av oppgaver til MR forventes.
6. Komiteen som har invitert til kafé i menighetssalen etter gudstjenesten 17.mai, ønsker å
fratre. Dersom noen vil
overta, vil medlemmer være behjelpelig med å viderebringe erfaringer. Leikarringen
utfordres. Oppfordringen
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formidles også på sosiale medier.

04/20 Invitasjon til "Forandringshuset"s ledere. Jan.2020
Forslag til vedtak:
Informasjonen fra Forandringshuset tas til orientering.

, foreslått av
Leder for forandringshuset i Kopervik kirke informerte om situasjonen.
K-MR - 04/20 Vedtak:
Informasjon fra Forandringshuset tas til orientering.

05/20 Nattverdsfeiring. Ny behandling jan.2020
Forslag til vedtak:
1. Det skal være minst en søndag i måneden med 2 utdelingsstasjoner der den ene er
ved alterringen og gir mulighet for å knele, den andre er i midtgangen. Det brukes
beger ved begge utdelingssteder.
2. På gudstjenester med dåp og nattverd foregår utdelingen som intinksjon i
midtgangen, ved behov med 2 utdelingssteder.
3. På kveldgudstjenester foregår utdelingen under bønnevandringen, fra en stasjon i
midtgangen.
4. Det kjøpes inn en knelebenk fra leverandør.

K-MR - 05/20 Vedtak:
1. Det skal være minst en søndag i måneden med 2 utdelingsstasjoner der den ene er
ved alterringen og gir mulighet for å knele, den andre er i midtgangen. Det brukes
beger ved begge utdelingssteder.
2. På gudstjenester med dåp og nattverd foregår utdelingen som intinksjon i
midtgangen, ved behov med 2 utdelingssteder.
3. På kveldgudstjenester foregår utdelingen under bønnevandringen, fra en stasjon i
midtgangen.
4. Det kjøpes inn en knelebenk fra leverandør.

06/20 Årets byggeskikkpris 2019
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Forslag til vedtak:
1. Vegg ved siden av dør til hovedkjøkken reserveres Byggeskikkprisen.
2. Vegg på motasatt side av garderoben reserveres Byggeskikkprisen.

Ved en beklagelig feil kom det feil navn i saksbehandlingen på kunstneren av bildet:
"Katedralen". Det korekte navnet er Vegard Vandvik
K-MR - 06/20 Vedtak:
Vegg ved siden av dør til hovedkjøkken reserveres Byggeskikkprisen 2019: Bildet
"Katedralen" av Vegard Vandvik og et diplom. Bronseplaketten henges på vegg utenfor
nødutgang.

07/20 Avskjed for Kirketjener
Forslag til vedtak:
Avskjed for Kirketjener Øyvind Kristoffersen markeres søndag 2.februar i gudstjenesten og
med utvidet kirkekaffe etter gudstjenesten.
Menighetsrådet har arrangementsansvar for markeringen.

K-MR - 07/20 Vedtak:
Kirketjener, Øyvind Kristoffersen, blir pensjonist. Avskjeden markeres søndag 2.februar med
utvidet kirkekaffe etter gudstjenesten.
Menighetsrådet har arrangementsansvar for markeringen.

08/20 Fasteaksjon 2020
Forslag til vedtak:
Til innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp 31.mars 2020 foreslås følgende
arbeidsfordeling:
·

Kart og ruter (forhåndsarbeid)

·

Klargjøring av bøsser (forhåndsarbeid)
Staben
Utregistrering fra kl.17.30 og innregistrering:
4-5 personer

·

Kjøkkentjeneste (Kaffe, vann, frukt)

·

Opptelling av penger (ca kl.19.00)

·

Rydding:

Staben (Kristian)

2-3 personer

Kristian + 3 personer

2 personer
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Konfirmantene blir bedt om å komme kl.17.30. Sjåførene møter samtidig for gjennomgang
av rutene (Kristian)
Registrering av bøsser skjer etter hvert som konfirmantene kommer.
Medhjelpere som skal delta i registreringen, møter kl.17.00.

K-MR - 08/20 Vedtak:
Innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp 31.mars 2020 har følgende arbeidsfordeling:
·

Kart og ruter (forhåndsarbeid)

Staben (Kristian)

·

Klargjøring av bøsser (forhåndsarbeid)

Staben

·

Utregistrering fra kl.17.30 og innregistrering:

·

Kjøkkentjeneste og rydding fra kl.18.30:

Helga, Berit, Knut

·

Opptelling av penger (ca kl.19.00)

Kristian, Aage, Are, Nina

·

Potensielle sjåfører:

Bjarne, Aage, Siri, Ragnhild

Leif Roald, Nina

Konfirmantene blir bedt om å komme kl.17.30. Sjåførene møter samtidig for gjennomgang
av
rutene (Kristian)
Registrering av bøsser skjer etter hvert som konfirmantene kommer.
Medhjelpere som skal delta i registreringen, møter kl.17.00.

09/20 Offertildelinger
Forslag til vedtak:
Vedlagte offertildeling for våren 2020 vedtas.
Sak vedr offertildelinger delegeres til AU. Vedtaket refereres i påfølgende MR -møte. I
tvilstilfeller legges saken fram for MR.
På gudstjenester med spesielt tema bør det som hovedregel, være samsvar i forhold til
offertildeling. Soknepresten har ansvar for dette.

K-MR - 09/20 Vedtak:
Vedlagte offertildeling for våren 2020 vedtas.
Sak vedr offertildelinger delegeres til AU. Vedtaket refereres i påfølgende MR -møte. I
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tvilstilfeller legges saken fram for MR.
På gudstjenester med spesielt tema bør det som hovedregel, være samsvar med
offertildeling. Soknepresten har ansvar for dette.

10/20 Årsmøte 2020
Forslag til vedtak:
«Skriv her»

K-MR - 10/20 Vedtak:
Menighetens årsmøte 2020 avholdes etter gudstjenesten søndag 8.mars, kl.12.30. Det
serveres suppe. Festkomite har ansvar for servering og øvrig kjøkkenarbeid.

11/20 Valg av Kopervik menighetsråds kandidat til intervjuutvalget for valg av
prost i Karmøy

K-MR - 11/20 Vedtak:
Kopervik menighetsråd foreslår Christoffer Høysner Alfsen f.1995 som representant nr 2 i
intervjuutvalget for valg av ny prost i Karmøy prosti. Christoffer har anledning til å møte og er
innforstått med at det ikke gis dekning for evt tap av arbeidsfortjeneste.

12/20 Forslag om årets frivillige

Menigheten har uendelig mange frivillige som bruker uendelig mange timer på frivillig arbeid i
kirke og menighet. Mange av disse gjør en jobb som ikke alltid er synlig. Derfor kan det være
både vanskelig og risikofylt for menighetsrådet å skulle plukke ut mottakere av "Årets
frivillige". Det vil lett kunne kjennes urettferdig for mange, noe MR vil unngå.
K-MR - 12/20 Vedtak:
I stedenfor fremheving av noen få, inviteres alle frivillige til en årlig medarbeiderfest. Dette er
menighetsrådets store takk til alle frivillige som bidrar til å oppfylle menighetens visjon:
Side 7 av 8

Kopervik kirke for alle hele livet. Prinsippet "ingen nevnt, ingen glemt" fastholdes.

13/20 Evaluering av oppholdet på Solgry 17-18 jan. 2020

Oppholdet var kjekt, nyttig og trivelig. Det ble enighet om fire satsingsområder.
K-MR - 13/20 Vedtak:
Menighetsråd og stab fortsetter arbeidet med strategiplanen torsdag 20.feb. kl.17.30-20.30 .
Det er ønskelig med fasilitator.
Pizza bestilles.
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