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Saksliste:
Sak 1:

Referat fra forrige MR møte og innkalling – godkjent
Sak 2:

Fordeling av innkomne midler fra kirkekaffen. To nasjonale grupper har egen
konto hvor pengene settes inn. Disse går da til innkjøp, retretter, andre
arrangementer, etc. De andre gruppene lar det gå til kirkens felles konto. Det
var imidlertid flertall for at pengene går til felleskapet men at det så kan søkes
om støtte til forskjellige arrangementer, innkjøp, osv. Ønske om at pengene går
til felleskapet er på grunnlag av målet og ønske om en mer samkjørt menighet.
Det må også være et sentrallager og en felles innkjøpsordning for kirkekaffen.

Den henger en notisbok på kjøkkenet hvor det skal noteres hva som må kjøpes
inn.
Sak 3:

Corpus Christi 7. juni – Søknad vedrørende prosesjonen er levert politiet av
Knut Maubach. Det må derimot planlegges en annen rute for prosesjonen enn
den i fjor. Stavanger Domkirke er under store reparasjoner for tiden og vil ikke
være i bruk før etter sommeren. St. Petri kirken er opptatt grunnet konsert
arrangement. Vi får bruke Hetland kirke, samt vår egen. Prosesjonen vil da bli
endret til at menigheten fra Hetland og St. Svithun møtes ved Breiavannet,
parken.    Derfra  går  prosesjonen  til  ”sykehusparken”  og  gangbroen  over  Kannik  
til vår egen kirke. Knut søker politiet om denne endringen av rute. Det blir en
videre planlegging i de nasjonale gruppene.

Sak 4:

Messeprofil
Saken er utsatt og tas opp igjen på neste møte.

Sak 5:

Informasjon fra sognepresten
Vår sogneprest p. Reidar er for tiden sykemeldt. P. Sigurd Markussen er
fungerende sogneprest i hans sykemeldingsperiode. Alle henvendelser gjøres
nå til p. Sigurd.
Sak 6:

Informasjon ved p. Sigurd vedrørende medlemsregistreringssaken.
Eventuelt;
1
Caritas rådsmøte på Mariaholm 30-31 mai. Informasjon om møtet legges ved
MR referatet. Det er ønskelig at menigheten er representert og Marianne sa
seg villig til å reise.

Det er ønske om å danne en lokal Caritas gruppe. Dette vil komme opp som en
egen sak etter påske. Det kom forslag om å innhente informasjon om
behovene for karitativt arbeid i de ulike nasjonale grupper og gjerne invitere en
ansatt fra Caritas for å informere om Caritas sentralt og i andre menigheter.
2
Familiekonferanse i København 1-3 mai. Informasjon legges ved referatet og
det må innhentes pris for konferansen. Det skal også komme på søndagsark
samt henges opp plakat på oppslagstavle.
3
Fotograf og forfatter Asbjørn Jensen arbeider for tiden med en bok som
omhandler det religiøse liv i Rogaland. Han har bedt om tillatelse til å ta
menigheten og de nasjonale gruppene på pulsen. Messer, bønnegrupper,
katekesen osv. Dette ser vi på som svært positivt og p. Sigurd vil gi ham en
tilbakemelding.
4
Som et ledd i arbeidet med brobygging mellom de nasjonale gruppene kom det
frem ønske om en menighetstur til Utstein kloster. Grete sjekk ledige datoer
på klosteret.
5
Faggruppe - Knut  arbeider  med  å  danne  en  ”  teknisk  gruppe”,  som  på  frivillig
basis kan ta ansvar for det bygg tekniske. Kirkebygg, boliger og møtelokaler.

