Møtebok for Søndre Slagen menighetsråd
Møtedato
Møtetid
Møtested

17.3.2016
kl.19:00
Menighetskontoret, Søndre Slagen

Tilstede:
Elsa Skarbøvik, Bodil Tveiten Solberg, Anlaug Kristine Skau, John Fredrik Wallace, Eilin
Solberg, Knut Vermund Kvilhaug, Elisabeth Klemmetsby, Trond Karlsen, Jan Petter Bergan,
Arne Christian Halset, Oddrun Flaat, Thor-Henrik Henriksen
Forfall:
Bjørnar Kalbach Christensen, Ragnar Henriksen, Kari Nohr, Svanhild Johansen Hogner.

Åpning v/Jan Petter
Matservering v/Elisabeth
Besøk av kantorene
Arne Næss og Pål Weidemann informerte menighetsrådet om deres arbeid i menigheten.
Sang-og musikkutvalget ble utfordret til å utvide sitt mandat til i større grad å gjelde
menighetens kor og samordning av de ulike kirkemusikalske aktivitetene.
Det ble diskusjon rundt økonomien i valget av konserter.
Sak 15 /16 Godkjenning av innkalling og protokoll
Vedtak: Godkjent.
Sak 16/16 Oppsummering av innspillene fra årsmøtet
De ulike innspillene sendes videre til det aktuelle utvalget for nærmere vurdering.
MR ønsker til høsten å invitere frivillige og andre engasjerte i SSM til en idedugnad for
hvilke aktiviteter menigheten skal drive med.
Sak 3/16 Strategi- og visjonsarbeid
AU la frem et forslag til en videreutvikling av visjonsdokumentforslaget som er laget.
Forslaget var at (1) hovedfokuset de neste fire årene skal være på søndagsgudstjenesten.
Målet er at flere skal komme på gudstjenestene. (2) Diakoni. Denne saken må tas med i det
videre arbeidet.
Sak 17/16 Projektorer
1)
Projektorene i kirken må fungere. Det bevilges penger til service.
2)
MR synes det er viktig at projektorene i kirken blir brukt i gudstjenesten og at den blir
styrt med stødig hånd. Det undersøkes videre om det er noen som kunne tenke seg å ta
ansvar for dette.

Sak 18/16 Informasjonsutvalget
Informasjonsutvalget v/ Jan Petter informerte om deres tanker rundt videre arbeid:
•
Redaksjonen til menighetsbladet bør bestå av flere personer.
•
Bør innholdet i menighetsbladet være mer allment?
•
Ønsker å være en synlig menighet for alle i området.
•
Vil se på mulighetene for å samarbeide med andre menigheter i soknet om innholdet i
menightesbladet.
•
Ønsker å se på mulighetene for alternativ distribusjon av menighetsbladet for å kutte
kostnader.
•
MR satte spørsmålstegn ved økonimien i det hele.
•
Informasjonsutvalget ommer tilbake til MR-møte 1. juni med oppdatert informasjon
MR støttet informasjonsutvalget i å arbeide videre rundt disse tankene.
Sak 19/16 Bispevisitas i Søndre Slagen menighet 22. april 2016
1) Aktuelle temaer for mötet med biskopen:
•
Hva må vi som menighet tenke på ifbm skiftet i 2017?
•
Flyktningesituasjonen -hvilke prinsipielle holdninger har kirken vår til dette?
2) AU lager program for frivillighetsfesten. Halvparten av MR-medlemmene hjelper til å
rigge torsdag kveld, resten rydder etter festen.
Sak 20/16 Menighetssalen
Elsa undersøker mulighet for gardiner i menighetssalen.
Sak 21/16 Eventuelt
MR-medlemmene kommer med forslag til mandat fra sitt utvalg til MR-møte 01.06.16.
Regnskapet må være revidert før menighetsmøte 01.06.16.
Viktige datoer:
22.04.16 Bispevisitas kl 17:00. Frivillightesfest kl 19:30
27.04.16 MR-møte (Kirketjenerne inviteres)
01.06.16 MR-møte (Domprost, sokneprest og kapellanene inviteres)
21.08.16 Innsettelse av ny prest i SSM
Ansvar for åpning (å) og vertskap (v) på MR-møtene:
April: Eilin (å) og Trond (v)
Juni: Elisabeth (å) og Bodil (v) (catering).

