Møtebok for Søndre Slagen menighetsråd
Utvalg
Møtedato
Møtetid
Møtested

Søndre Slagen menighetsråd
7. desember 2017
Kl.18:00
Sjøstua, Husvik og Nes vel.

Til stede:
Elsa Skarbøvik, Knut Vermund Kvilhaug, Elisabeth Klemmetsby, Jan Petter Bergan, Odd-run
Flaat Amundsen, Arne Christian Halseth, Kari Nohr, Thor-Henrik Henriksen og Eilin
Solberg.
Forfall:
Ragnar Henriksen, Bodil Tveiten Solberg, Trond Karlsen, Anlaug Kristine Skau

Åpning v: Thor-Henrik
Servering: Oddrun
Det ble servert pizza først i møtet.
Sak 56/2017 Godkjenning av innkalling og protokoll.
Godkjent.
Sak 57/2017 Informasjon
-Info fra AU:
Beklager sen utsending av sakspapirer
-Info fra Stab:
Bjørnar prest fikk en datter på tirsdag - lille Ida.
Full drift.
Høysesong.
Kirken full av barnehagebarn og skolebarn. Godt samarbeid med skolene i området.
-Info fra FR:
21.jan: markering av nytt servicebygg på Husøy.
Ifbm gravplassutbyggelsen: alle strømtavlene blir byttet ut.
Vallø kapell og kirkegård: forlenget frist på utbedring av elektrisk anlegg. På de kaldeste
dagene må en stenge kapellet for begravelser.
Beslutning om at vi får innvilget midler til diakonimedarbeider; 200 000kr per år.
Ift gravplassutbyggelsen: det tas bort en del trær, men byggeleder forsikrer om at det ikke tas
mer enn det som er nødvendig. Området skal heves med mye masse, det vil ikke trærne tåle.
Sak 58/2017 Valg
AU foreslår at eksisterende leder, nestleder og sekretær fortsetter. MR vedtar dette.
Leder: Elsa
Nestleder: Trond

Sekretær: Eilin
Sak 59/2017 Datoer for AU / MR 2018
AU: 10.1. 7.2. 14.3. 18.4. 30.5.
MR: 18.1. 15.2. 22 3. 26.4. 7.6.
•
•
•

Utvalgene blir invitert til MR-møtene fremover.
MR skal gå gjennom trosopplæringsplanen i år. Prosten skal være med på dette møtet.
Staben skal delta på et møte, ikke bestemt dato ennå.

Det er laget liste i møtet over ansvar for åpning + servering i MR-møtene. Noen mangler, fullfører på neste møte.
Sak 60/2017 Budsjett og regnskap
Elsa orienterer. Det ligger an til overskudd.
MR setter pris på at budsjett og regnskap stadig blir mer oversiktlig. MR ser viktigheten av at
dette arbeidet forsetter.
MR reviderer budsjettet etter kirkevergens forslag: MR vedtar at det eventuelle overskuddet
settes inn på disposisjonsfond.
MR vedtar å bevilge 4000 kr til karnevalsgudstjenesten i februar.
MR vedtar å bevilge 30 000 kr til konfirmanter neste år.
Sak 61/2017 Diakoniens år 2018
Diakoniens år starter med gudstjenesten 14.01.18. MR informerer menigheten denne dagen og
gir ut brosjyre. Denne brosjyren omhandler givertjenesten som starter 14.01.18 og som går ut
på å verve 100 mennesker til å gi 1000 kr per år i 3 år.
Det arbeides med en diakoniplan.
Brosjyren er ikke ferdig. Det er ønskelig at gruppen som arbeider med diakoniplanen stiller på
møtet til informasjonsutvalget 09.01.17.
Sak 62/2017 Menighetsbladet
Jan Petter informerer.
•
Ønsker seg flere medarbeidere.
•
Anslagsvis brukt 750 arbeidstimer for å få ut 4 nummer, ekskludert Bro Reklame sitt
arbeid, inkludert ombæring.
•
Redaksjonen opplever at det er tidkrevende å få informasjon/planer fra staben. Arne
Christian tar dette videre.
•
Positiv tilbakemelding fra MR. Takker for iherdig innsats i arbeidet med
menighetsbladet.
MR går inn for ny avtale med Bro Reklame.
Sak 63/2017 Pinsegudstjeneste
MR støtter tanken om felles gudstjeneste for prostiet 1. og 2. pinsedag.

Sak 64/2017 Ofringene
MR vedtar at det hver måned går to søndager til menighetens generelle arbeid, en søndag til
diakoniarbeidet og en søndag til eksterne formål. Dette gjelder året 2018.
AU får mandat til å lage offerliste.
Sak 65/2017 Trykking av julaftenprogram
MR vedtar midler til trykking av juleprogram som er gjort tidligere år.
Sak 66/2017 Parkering julaften i SSM
Arne Christian har hatt kontakt med bydrift. De setter opp skilt og bånd slik at parkeringen
skal gå lettere. Vaktene må ha refleks-vest og fotrefleks.
Parkeringsvakter
Pulje 1: Knut +?
Pulje 2: Knut +?
Brannvakter
Gudstjeneste 1: ?
Gudstjeneste 2: ?
Gudstjeneste 3: Knut og Jan Petter
Sak 67/2017 Ny lov om trossamfunnene
MR uttaler seg om saken.
Sak 68/2017 Eventuelt
Servicebygg på Husøy. Markering 21.02.17. Hvordan gjør vi det? Arne Christian skal ha møte
med aktuelle.
Jubileumsgudstjeneste 10.12.17: MR hjelper til med kirkekaffen. Før: Jan Petter, Elsa, Knut.
Etter: Kari, Oddrun.
Viktige datoer:
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.
10.01.18: AU-møte
14.01.18: Gudstjeneste: Diakoniens år starter.
18.01.18: MR-møte. Åpning: Eilin. Servering: Kari.
07.02.18: AU-møte
15.02.18: MR-møte. Åpning: Elisabeth. Servering: Oddrun.
04.03.18: Menighetsmøte.
14.03.18: AU-møte
22.03.18: MR-møte. Åpning: Elsa. Servering: Knut.
18.04.18: AU-møte
26.04.18: MR-møte. Åpning: Thor-Henrik. Servering:
30.05.18: AU-møte
07.06.18: MR-møte. Åpning: Jan Petter. Servering:

Referent: Eilin Solberg

