Møtebok for Søndre Slagen menighetsråd
Møtedato
Møtetid
Møtested

27.4.2016
kl.19:00
Menighetskontoret, Søndre Slagen

Tilstede:
Elsa Skarbøvik, John Fredrik Wallace, Eilin Solberg, Knut Vermund Kvilhaug, Elisabeth
Klemmetsby, Tornd Karlsen, Oddrun Flaat, Ragnar Henriksen, Kari Nohr, Bjørnar Tho
Forfall:
Svanhild Johansen Hogner, Bjørnar Kalbach Christensen, Jan Petter Bergan, Bodil Tveiten
Solberg, Anlaug Kristine Skau, Arne Christian Halseth, Thor-Henrik Henriksen.
Åpning og servering
Ved Eilin (åpning) og Trond (servering)
Besøk av kirketjenerne
Kirketjenerne besøkte MR og informerte om sitt arbeid i SSM.
Sak 21 /16 Godkjenning av innkalling og protokoll
Vedtak: Godkjent.
Sak 22/16 Informasjon
Info fra stab: SSM skal være pilotprosjekt for «Gjensynsglede», et arrangement for hele
familien allehelgensdag. Prosjektet er tildelt pengestøtte fra Opplysningsvesenets fond.

Sak 19/16 Bispevisitas i Søndre Slagen menighet 22. april 2016
Oppsummering av bispevisitasen:
•
Fornøyde med program og gjennomføring.
•
Stab uttrykker ønske om tettere samarbeid med MR i forberedelsene av
frivillighetsfesten. Denne gangen var det et utvidet AU som bestemte program for
kvelden. Enighet om å samarbeide om neste frivillighetsfest.
•
Det må lages en liste over frivillige, slik at det blir lettere å invitere til neste
frivillighetsfest.
•
Biskopen oppsummerte samtalen med MR og stab slik: det er et ønske å jobbe for å få
ansatt en ungdomsdiakon i SSM. Mulighet for spleiselag med kommunen?
•
Biskopen foreslo å finne en frivillig til å være frivillighetskoordinator.
Sak 23/16 Menighetens økonomi
Vedtak: Uderskuddet dekkes inn fra disposisjonsfondet.
•
En må se på fordelingsnøkkelen ift offerinntekter. Mulighet for å gjøre små endringer
som kan øke innsamlede midler til SSM noe?
•
AU ønsker møte med kirkevergen for å få større innsikt i regnskapet.

•
•
•

På grunn av den økonomiske situasjonen til menigheten ser MR seg nødt til å halvere
tilskuddet på 100.000 kr til sang- og musikkutvalget til 50.000 kr allerede inneværende
år.
Økonomiutvalget ser videre på muligheter for hva som kan gjøres med givertjenesten
og kommer tilbake med forslag.
Det er ønskelig at det hver søndag informeres bedre om hva offeret går til. Gjerne med
innslag fra de enkelte aktørene.

Sak 24/16 Sak fra misjonsutvalget
Kriserammet folk i Nepal har behov for å få bygget et hus for fattige. Huset kan reises for
40 000 kr. Misjonsutvalget jobber videre med dette.
Misjonsutvalget bidrar gjerne med informasjon til konfirmantene.
Sak 25/16 Utvalgene
Alle i MR bes om å sende navn og mailadresse på alle medlemmene i sitt utvalg før neste
møte.
Sak 26/16 Halvårsplan for gudstjenester
Vedtak: Godkjent
Sak 27/16 Eventuelt
Projektorer
Stor utgift pga behov for nye. FR kan muligens bidra med noe.
Utleie menighetssalen.
Praksisen med å prioritere kirkekaffe hver søndag i menightessalen fremfor å leie den ut må
revurderes. Er det mulig å ha kirkekaffe i kirken samtidig med utleie av menighetssalen?
Gudstjenester
Det er ønskelig at gudstjenesteutvalget ser nærmere på hvilke gudstjenester SSM ønsker å ha
videre. MR ønsker en gjennomgang av menighetens vedtatte gudstjenesteformer i senere
møte.
Bibelfestival
Informasjon legges ut på hjemmesiden til SSM.
Dugnad på kjøkkenet/ i menighetssalen.
Det trengs vask og opprydding i disse lokalene. AU setter opp forslag til dato og invitasjon.
Protokoller
Protokollene fra MR skal undertegnes av de tilstedeværende. Protokollene for 2016 tas med
til neste MR for underskrifter.
Det er sendt blomst til Arne Christian som hilser tilbake til MR.
Viktige datoer:
01.06.16 MR-møte (Domprost, sokneprest og kapellanene inviteres)
21.08.16 Innsettelse av ny prest i SSM

