Møtebok for Søndre Slagen menighetsråd
Utvalg
Møtedato
Møtetid
Møtested

Søndre Slagen menighetsråd
26. oktober 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, Oddrun Flaat Amundsen, Arne Christian
Halseth, Ragnar Henriksen og Kari Nohr
Forfall:
Thor-Henrik Henriksen,, Trond Karlsen, Svanhild Johansen Hogner,
Åpning v/ Jan Petter.
Servering v/ Elisabeth
Sak 47/2017 Godkjenning av innkalling og protokoll.
Godkjent.
Sak 48/2017 Informasjon
Info fra FR
-På høring: Trossamfunnsloven. MR/enkeltpersoner kan komme med innspill, men FR er
høringsinstans.
-Kortvarig (3 mnd.) vikariat som trosopplærer i Slagen ledig fra februar - gi beskjed til
kirkevergen hvis interesse.
Fra Stab
-Full drift
Fra AU
-Menighetsmøte blir 04.03.18
-Svanhild har bedt om fristillelse fra MR i SSM pga flytting til annen kommune. MR takker
så mye for innsatsen.
-MR har fått kr 2349 fra Kirkeringene til bruk i menighetssalen. Vi takker for denne gaven.
-Thomas Hammer skal ha kurs for en gruppe i menigheten for å lære lyd/bilde i kirken. Det
innvilges 1000 kr til dette.
Sak 49/2017 Ny dåpsliturgi.
Arne Christian orienterte. Gudstjenesteutvalget har behandlet saken og anbefalt at Joh. 3.16 er
en del av dåpsliturgien. MR vedtar ny liturgi slik som det fremkom av vedlegget.
Sak 50/2017 Økonomi.
Elsa orienterte om regnskapet så langt i år. Det ligger bra an i forhold til budsjettet så langt i
år.

Sak 51/2017 Sang og musikkutvalget.
•
Det jobbes med en kirkemusikalsk plan der arbeidet med konserter er en del av planen.
•
Det er ønske om salmekvelder med allsang i kirken.
•
MR godkjenner forslaget til budsjett 2018 fra sang- og musikkutvalget; innvilges
bortsett fra støtte til konsert med Oslo gospel Choir kr 37 000.
•
Det er opprettet et konsertutvalg som underutvalg til sang- og musikkutvalget.
Sak 52/2017 Diakoniens år.
•
MR ønsker at 2018 er diakoniens år. Første søndagsgudstjeneste i 2018 skal ha dette
som tema.
•
MR går for å verve minst 100 mennesker som binder seg til å gi 1000 kr hvert år i tre
år til diakonimedarbeider.
•
Informasjonsutvalget jobber videre med brosjyre angående givertjenesten.
•
Diakoniutvalget jobber videre med diakoniplanen.
Sak 53/2017 Minnegudstjenesten 4.nov.
MR har ansvar for kirkekaffen. Følgende fra MR kommer kl 16 for å dekke bord: Knut,
Elisabeth, Oddrun og Anlaug. Elisabeth bestiller kringle til 40 stk.. Oddrun ordner kaffe.
Sak 54/2017 Veien videre
Tilbakemelding fra gudstjenesteutvalget og undervisningsutvalget ble gjennomgått og dette er
videreformidlet til stab. Informasjonsutvalget jobber videre med nytt møte. Se for øvrig sak
45/2017.
Sak 55/2017 Eventuelt
Juleparkering. Vi må begynne å jobbe med dette, tas opp på neste møte.
Viktige datoer:
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/Thor-Henrik. Servering v/Oddrun.
09.12.17: Juleforestilling kl 17.
10.12.17: Jubileumsgudstjeneste/Gudstjeneste for alle. 45-års jubileum for Søndre Slagen
kirke, MR hjelper til med kirkekaffen.
17.12.17: Vi synger julen inn på gudstjenesten kl 11.

Referent: Eilin Solberg

