Møtebok for Søndre Slagen menighetsråd
Utvalg
Møtedato
Møtetid
Møtested

Søndre Slagen menighetsråd
28. september 2017
Kl.18:00
Menighetskontoret

Til stede:
Elsa Skarbøvik, Bodil Tveiten Solberg, Anlaug Kristine Skau, Eilin Solberg, Knut Vermund
Kvilhaug, Elisabeth Klemmetsby, Jan Petter Bergan, Arne Christian Halseth, Thor-Henrik
Henriksen.
Forfall:
Ragnar Henriksen, Kari Nohr, Oddrun Flaat Amundsen,
Svanhild Johansen Hogner og Trond Karlsen.
Åpning v/Bodil.
Servering v/Eilin.
Sak 42/2017 Godkjenning av innkalling og protokoll.
Godkjent.
Sak 43/2017 Informasjon
Info fra FR
-De nye parkeringsplassene ved SSM blir ferdige til jul
-Ny diakon og kirketjener er ansatt i domkirken
-Det blir prioritert å få orden på de elektriske anleggene i kirkene
Fra Stab
-Fulltallig stab om dagen
-Studietur til Malta for hele staben i uke 41
-Det trengs organist/pianist på Vallø julaften, siste gudstjenesten.
Fra AU:
-Menighetsmøte blir 04.03.18
-Det trengs flere til å ta ansvar for kirkekaféen.
- «Gudstjeneste for alle» blir 10.12.17. Samme dag er det feiring av kirkens 45-års jubileum.
Kirkekaffe v/MR, evt. med hjelp av ledertreningen.
-Det er bevilget 3000kr til diakoniarbeid fra Anders Jahres stiftelse.
-Referert brev fra Reidun Therkelsen om gudstjeneste for alle.
Fra Økonomiutvalget
-Ingen info pga. forfall

Sak 44/2017 Diakonstillingen
• Søknaden er sendt fra FR til kommunen.
• Det har vært svært vanskelig å få medlemmer til diakoniutvalget til tross for iherdig innsats.
• Diakoniutvalget per i dag: Kari (representant fra stab) og Bodil (representant fra MR).
• Bodil og Kari har, i samarbeid med Ragnhild Løkke, avholdt et møte denne uken. Bodil
informerte om tankene derfra.
• MR ønsker at denne gruppa jobber videre med å (1) starte arbeidet med diakoniplan, (2)
jobbe videre med å få inn medlemmer til utvalget og (3) gi innspill til brosjyre om
givertjeneste.
• Brosjyre om givertjeneste skal lages. Informasjonsutvalget tar ansvar for dette. Den skal
deles ut i kirken og i neste menighetsblad.
• Givertjeneste til diakoniarbeider skal være tema i neste menighetsblad.
• Det kom inn forslag om at 2018 skal være «diakoniens år»: at en større andel av kollekten
går til å få opprettet denne stillingen.
• MR ønsker å gå for «diakoniarbeider» fremfor «diakon» i utlysningen. Dette fordi det er
økonomisk krevende å skulle ansette en diakon, samt at det viser seg mange steder
vanskelig å få søkere med denne utdanningen.
Sak 45/2017 Temakveld med domprost Kjetil Haga 13.09.17
• Punktet som omhandler gudstjenestene oversendes gudstjenesteutvalget for videre
bearbeidelse.
• Punktet som omhandler økonomi oversendes økonomiutvalget.
• Punktet om å danne en arbeidsgruppe under MR og punktet om å invitere til «Veienvidere»-møtet for aldersgruppen 15-70 år sendes informasjonsutvalget og
undervisningsutvalget for videre bearbeidelse. Det er ønskelig at det avholdes møte før neste
MR.
• Ungdommer på ledertreningen bør utfordres til å samles og si noe om hvordan de ser for seg
morgendagens kirke.
Sak 46/2017 Eventuelt
Viktige datoer:
18.10.17: Forestilling. «Katarinas stemme».
18.10.17: AU
26.10.17: MR. Åpning v/Jan Petter. Servering v/Thor-Henrik.
29.10.17: Lutherjubileum: fellesgudstjeneste i prostiet. Ulike aktiviteter i forutgående uke.
15.11.17: Lutherarrangement v/David Gjerp.
29.11.17: AU
07.12.17: MR. Åpning v/Elisabeth. Servering v/Oddrun.
09.12.17: Familieforestilling m/bevertnin.
10.12.17: 45 års-jubileum for Søndre Slagen kirke, MR hjelper til.
17.12.17: Vi synger julen inn kl. 11:00

Referent: Eilin Solberg

