DEN NORSKE KIRKE
Lura menighetsråd

Møteprotokoll
Lura menighetsråd
Møtedato:
Møtested:
Arkivsak:

17.02.2021 kl. 19:00
Lura kirke
20/00737

Til stede:

Gerd Irene Sønderland, Karl Skretting, Anvor Stokka, Camilla
Osmundsen, Ingrid Bamrud Gustavsen, Øyvind Skjefrås Alsaker,
Torgrim Bødalen

Møtende
varamedlemmer:

Olaus Sønderland

Forfall:

Espen Hjorth Horseng

Andre:
Protokollfører:

Torgrim Bødalen
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Eventuelt

Sted, 18.02.2021
Gerd Irene Sønderland

1

Torgrim Bødalen
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

6/21 Godkjenning av innkallling og saksliste
Behandlet av
1 Lura menighetsråd

Møtedato
17.02.2021

Saknr
6/21

Forslag til vedtak
Godkjent
Møtebehandling i Lura menighetsråd 17.02.2021:
Møtebehandling

Votering

Lura menighetsråds vedtak
Godkjent
[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll

7/21 Godkjenning av protokoller
Behandlet av
1 Lura menighetsråd

Møtedato
17.02.2021

2

Saknr
7/21

Forslag til vedtak
Godkjent
Møtebehandling i Lura menighetsråd 17.02.2021:
Møtebehandling

Votering

Lura menighetsråds vedtak
Godkjent
[Lagre vedtak]

Saker til behandling

Orienteringssaker

8/21 Orienteringsaker
Behandlet av
1 Lura menighetsråd

Møtedato
17.02.2021

Forslag til vedtak

Møtebehandling i Lura menighetsråd 17.02.2021:
Møtebehandling

3

Saknr
8/21

Votering

Lura menighetsråds vedtak
Konfirmasjonen er utsatt til 11. og 12. september + mulighet for 24. april for de som
trenger det spesielt.
Innspill til økonomiplan 2022-2025:
Hei, her på Lura har vi om ikke lenge et prekært behov for nytt taklys inne i
kirkerommet. Vi har ca. 20 lamper i taket som hver består av kun 1 pære. I starten
var denne på 500w, og gikk ned til 300w for noen år siden da vi fikk spot lys i tillegg.
Nå som glødepærer etter hvert utfases og erstattes av LED så begynner vi å få et
problem. Det finnes snart ikke flere pærer som gir samme styrke. Siden det kun er en
sokkel i hver lampe kan vi ikke bare bytte over til LED da de kun gir max 120w eller
der omkring. Det er alt for lite til å gi en allmenn belysning. Så vi må på et tidspunkt
skifte ut alle lampene eller gå inn i en mørkere tilværelse.
Uteområdet utenfor kirkestuen mot skogen har sett sine bedre dager. Her er det
behov for oppgradering med heller, benker og planter. Området vil da kunne benyttes
av speideren i større grad, kirkekaffen kan nytes utendørs osv. Området blir i dag
ikke brukt grunnet tilstanden.
Belysning ute er allerede på lista over behov. Vi ønsker at det istedenfor at kuplene
byttes ut med nye at en tenker mer en belysning av bygget istedenfor på bygget.
Dette vil gjøre kirka til et landemerke hvor bygget blir opplyst fra avstand slik mange
kirker er i dag.
Menighetsrådsmøtene flyttes til klokka 18.00 fra og med neste møte.
Forespeilte tekst for utlysning daglig leder stilling er godkjent med tillegg av
"Nytenkende" under personlige egenskaper.
[Lagre vedtak]
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Eventuelt

Gerd Irene orienterte om endringer i hvordan Kjellaren er organisert nå når Cathrine
har gått ut av dette arbeidet på grunn av stillingsreduksjon. Marianne har ansvaret for
andakten. Gerd Irene går inn som hovedleder/administrator, og flere frivillige
tilknyttes arbeidet.
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