Møtebok for Søndre Slagen menighetsråd
Møtedato
Møtetid
Møtested

01.06.2016
kl.19:00
Hjemme hos Elsa Skarbøvik, Jarlsøveien 55 A.

Tilstede:
Elsa Skarbøvik, Bodil Tveiten Solberg, Anlaug Kristine Skau, Eilin Solberg, Knut Vermund
Kvilhaug, Elisabeth Klemmetsby, Trond Karlsen, Svanhild Johansen Hogner, Jan Petter
Bergan, Oddrun Flaat, Ragnar Henriksen, Kari Nohr, Bjørnar Tho.
Forfall:
John Fredrik Wallace, Bjørnar Kalbach Christensen, Thor-Henrik Henriksen.
Sak 28 /16 Godkjenning av innkalling og protokoll
Forslag til endring av møtebok av 27.04.16, sak 23/16:
Vedtak består, med endret underpunkt 3: «På grunn av den økonomiske situasjonen til
menigheten ser MR seg nødt til å vurdere nærmere tilskuddet på 100.000 kr til sang- og
musikkutvalget inneværende år.»
Vedtak: Innkalling og protokoll er godkjent med endringer som er nevnt ovenfor.
Sak 29/16 Informasjon
AU
I forbindelse med Ingrid Mathisen sin båre ble det på vegne av MR innkjøpt bibel med hilsen
som er overrakt Husøy kirke til bruk på alteret. Takk fra pårørende er videreformidlet til MR.
FR
Det er vedtatt kjøp av nytt kirkeorgel til Mariakapellet.
Årsmøte i menighetsbarnehagene er gjennomført.
FR har hatt rundreise til alle eiendommene de har ansvar for. Søndre Slagen kirke fremstår
som velholdt og i god stand, kun i behov av maling på ytterveggene.
Stab
Arne Christian er ventet tilbake etter sykemelding 15.08.16.
Sak 30/16 Mandat til utvalgene
Et forlsag til struktur på mandat vil bli sendt ut til MR-medlemene; mandatet til
Trosopplæringsutvalget 0-12 år. Ny dato for siste frist for innlevering er 15.09.16.
Forlsag om å se nærmere på om referatene fra utvalgene kan sendes inn og lagres på felles
server i kirken.

Sak 31/16 Diakon
Elsa, Bjørnar (Tho), Bodil og Knut utgjør en ad hoc-gruppe som fremmer forslag til neste
MR-møte. Domprost David Gjerp informerte om dakonistillingen i domkirken og ga
informasjon til videre bearbeidelse. Denne saken er en oppfølging etter bispevisitasen.
Sak 32/16 Frivillighetskoordinator
Anlaug og Elisabeth går gjennom kontaktlisten over frivillige for å finne kandidater til
frivillighetskoordinator. Mandatet for denne oppgaven vil være å systematisere listen over
frivillige, samt holde denne oppdatert.
Sak 33/16 Menighetsbladet
Informasjonutvalget v/Jan Petter informerte om saken. MR ønsker at det jobbes videre med
dette og at det legges frem forslag til ny modell for menightesbladet innen 15.09.16.
Sak 34/16 Ungdomsarbeid
Bjørnar informerer.
Trosopplæringsutvalget ber om støtte til Londontur ifbm ledertreningen. Bjørnar informerer
mer om dette på MR-møte i august.
Vedtak: MR gir støtte til Londontur i forbindelse med Ledertreningen.
Sak 35/16 Dugnad
Dugnad i menighetssalen 20. juni kl 16-21. MR utfordrer Terje Espen til å legge dette ut på
Facebook og på menighetens hjemmesider.
Sak 36/16 Eventuelt
Kari er ny bibelkontakt.
Høstens MR-møter begynner kl 18:00.
I neste MR-møte er det ønskelig med en evaluering av MR-møtene og andre MR-oppgaver.
Viktige datoer:
Datoene for høstens MR møter er 25/8, 29/9, 27/10 og 1/12. Kl. 18:00.
Datoene for høstens AU møter er 17/8, 21/9, 19/10 og 23/11.
21.08.16: Gudstjeneste med innsettelse av ny kapellan. MR er vertskap for kirkekaffen etter
gudstjenesten og stiller derfor med kaker.
05.11.16: Minnegudstjeneste Allehelgenslørdag. MR er vertskap for kirkekaffen etter
gudstjenesten.

Referent: Eilin Solberg.

