Møtebok for Søndre Slagen menighetsråd
Møtedato
Møtetid
Møtested

27.10.2016
kl.18:00
Menighetskontoret

Tilstede:
Elsa Skarbøvik, Anlaug Kristine Skau, Eilin Solberg, Knut Vermund Kvilhaug, Elisabeth
Klemmetsby, Trond Karlsen, Svanhild Johansen Hogner, Jan Petter Bergan, Oddrun Flaat
Amundsen, Arne Christian Halseth, Ragnar Henriksen, Kari Nohr.
Forfall:
Bodil Tveiten Solberg, Thor-Henrik Henriksen
Åpning: Oddrun
Servering v/Knut
Sak 54 /16 Godkjenning av innkalling og protokoll
Vedtak: Innkalling og protokoll er godkjent.
Sak 55/16 Informasjon
AU: Mandatene til utvalgene skal være ferdig til årsmøte i mars 2017.
Kjetil Haga er ny domprost.
Stab: Kirketjener Terje Holt er ansatt i 100% stilling. Han har tidligere jobbet i 60% i SSM,
men reduserer nå til 40% i SSM.
«Gjensynsglede» er et pilotprosjekt som skal fremføres 06.10.16 kl 17 med blant annet
Maurtua.
FR: Det er en forsinkelse i arbeidet med servicebygget på Husøy, men det vil fortsatt være
ferdig til jul.
Sak 56/16 Menighetsbladet
Vedtak: MR gir informasjonsutvalget klarsignal til å gå inn i reelle forhandlinger med Bro
Reklame, på vegne av menighetsrådet, med tanke på å inngå en samarbeidsavtale om
menighetsbladet fra 01.01.17.
-

Omfanget av annonser i bladet og giro innlagt i bladet må avklares. Dessuten må
informasjonutvalget jobbe videre med distribusjon.
Det kom forslag om å ha med Terje-Espen på første utgave med ny ordning. Saken
oversendes til AUog de gis fullmakt til å ta en avgjørelse.
MR takker Terje-Espen for flott innstats i arbeid med menighetsbladet.

Sak 57/16 Parkering utenfor Søndre Slagen kirke på julaften.
Elsa undersøker om det er mulighet for å låne walkie-talkier til bruk på julaften.
Brannvakter: Elsa, Elisabeth og Anlaug spør 3 stk til hver gudstjenestene

Det trengs flere parkeringsvakter.
Sak 58/16 Idedugnad 2. november
Kl 19:00 i menighetssalen.
Alle sender ut mail til sine utvalg. Anlaug sender til frivillighetslisten.
Anlaug, Elisabeth, Elsa og Oddrun tar ansvar for kaffen.
Sak 59/16 Oppfølging etter bispevisitasen.
Svar på tilsendt spørreskjema:
1)
Planleggingsfasen. God. Fikk vite i god tid på forhånd.
2)
For kort tid på hvert sted. Hektisk.
3)
A. Et savn om et åpent møtested for menigheten generelt. Men veldig bra med de
møtene som var. Mange møtepunkter/fikk møte en bredde av menighetsarbeidet.
4)
C. Fint møte. Nært og tilstede, inspirerte oss og at bra vi ble utfordret konkret.
5)
F. Morgensamling var et åpent møte.
6)
H. Innholdsrikt visitasforedrag uten å bli langdrygt.
Sak 60/16 Alle helgens lørdag 5.nov.
Dekke kl 16:15: Knut, Anlaug og Elisabeth.
Kake: Kari, Elisabeth, Anlaug og Eilin.
Sak 61/16 Valg av leder/ nestleder i MR.
Elsa Skarbøvik gjenvalgt som leder. Trond gjenvalgt som nestleder. Neste år blir det også
valg av ny sekretær.
Sak 62/16 Eventuelt
- Informasjonsfolder fra SSM.
- 23. april 2017: Aksjonsdag i regi av misjonsutvalget. Målet er å samle inn 40.000 kr til å
bygge et hus for fattige i Nepal. Ønsker ideer til gaver i forbindelse med loddsalg.
- Trosopplæringen på Husøy må evalueres. Sendes videre til staben.
- MR-møtene begynner kl 18 ut året. Evaluering på MR-møte i desember.
- Det er kommet et forslag om et bord for nye på kirkekaféen. May Liss og Elisabeth har
meldt seg til dette.
Viktige datoer
02.11.16: Idédugnad
05.11.16: Allehelgens lørdag kl 17
06.11.16: «Gjensynsglede» kl 17 med blant annet Maurtua.
23.11.16: AU-møte.
01.12.16: MR-møte. Åpning: Bodil. Vert: Kari N. Møte med staben.
23.04.17: Aksjonsdag i regi av misjonsutvalget

Referent, Eilin Solberg.

