Møtebok for Søndre Slagen menighetsråd
Utvalg
Møtedato
Møtetid
Møtested

Søndre Slagen menighetsråd
18. januar 2018
Kl.18:00
Menighetskontoret

Til stede:
Elsa Skarbøvik, Knut Vemund Kvilhaug, Elisabeth Klemmetsby, Jan Petter Bergan, Oddrun
Flaat Amundsen , Arne Christian Halseth, Kari Nohr, Thor- Henrik Henriksen, Bodil Tveiten
Solberg, Anlaug Kristine Skaug, Trond Karlsen.
Forfall:
Ragnar Henriksen og Eilin Solberg.
Åpning v : Elsa Skarbøvik
Servering v / Kari Nohr
Sak 1/2018 Godkjenning av innkalling og protokoll.
Godkjent
Sak 2/2018 Informasjon
Fra AU:
27/1 Kirken leid ut til en konsert.
Takk til Eivind og Terje Espen for brosjyren om diakoni.
For første gang på lenge er en påmeldt til ungdommens bispedømmemøte i april i
Kongsberg. Inntil kr 2600 innvilges til to ungdommer.
Stab:
10– 15000 mennesker var innom kirken i desember.
Det var juleaften gudstjenestene med div parkeringsvakter, 6 – 7 skolegudstjenester og
alle gudstjenester for barnehagene. Takk for all innsats dere og mange andre har gjort.
Bjørnar fikk en datter i desember. Han har en del farspermisjon som skal tas ut. Fra
høsten har han fått innvilget permisjon for å ta pastoral klinisk utdannelse. En
nyutdannet prest skal være vikar.
Husøy. Neste søndag blir det enkel innvielse av det nye servicebygget.
Jan Erik Larsen går av som medliturg på Husøy. MR takker for stor innsats i mange år.
Sak 3/2018 Diakoniens år
Det er opprettet en egen VIPPS-kode til givertjenesten. Ellers brukes MRs konto som merkes
103. Gudstjenesten 14.01.18 ble en god introduksjon. Brosjyrer ble delt ut. Få meldte seg på
foreløpig. Brosjyrene bør gis i handa til folk. Dette må gjentas i kunngjøringer fremover. MR
er glad for 200 000 kr i støtte fra kommunen. Mange har vært med på å løfte dette fram.
Det ble samtale rundt brosjyren og Bodil refererte fra gruppas arbeid. Ragnhild Løkke og Kari
Tønnesen blir fortsatt med. Menighetsbladet har diakoni som tema dette året og i det første
nummeret blir det ekstra utfyllende.
A Chr: Forslag om temagudstjenester og at det skal løftes fram i forbønnen.

Diakonigruppa ønsker å være involvert i prosessen fram mot en stillingsutlysning og
stillingsinnholdet foruten planarbeid.
Sak 4/2018 Budsjett og regnskap
- Trond la fram forslag til budsjett og en foreløpig regnskapsrapport.
- Slik det ser ut nå hvis vi holder budsjettet for i år, blir det 53 000,- i overskudd.
Sak 5/2018 Frivillighetsfest
Forslag til tidspunkt: onsdag 11.04.18 kl. 19:00.
Dato vedtatt. Sted: Sjøstua. Mat: Suppe
Vi trenger en til å inspirere oss. Elsa, Elisabeth og Arne Christian treffes på
menighetskontoret fredag 26 januar for å arbeide videre med opplegget til frivillighetsfesten.
Sak 6/2018 Besøk i MR, vår 2018
Februar: stab
Mars: domprost + trosopplæringsutvalg
April: undervisningsutvalget
Juni: informasjonsutvalget
Godkjent.
Sak 7/2018 Vaktmestertjeneste
- Forslag fra AU: Fornye avtale med Frank Larsen ut året.
Godkjent
Sak 8/2018 Kirkemusikalsk plan og diakoniplan
Ny kirkemusikalsk plan ble lagt fram i møte, denne tas opp til behandling på neste MR-møte.
Diakoniplan kommer senere.
Sak 9/2018 Menighetsmøte
Det blir avholdt menighetsmøte 04.03.18. MR har ansvar for innhold og servering. Diakon
Rune Lian fra Tjøme har innlegg/inspirerer. Terje Espen hjelper til med årsmeldinga.
Alle tar med kake til kirkekaffen.
Sak 10/2018 Eventuelt
1.påskedag blir det påskefrokost i menighetsalen kl. 9:30 som i fjor.
Vi ber undervisningsutvalget om å forberede Alpha-kurs til høsten.
Viktige datoer:
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: Eirin. Servering: Knut.
18.04.18: AU-møte
26.04.18: MR-møte. Åpning: Thor-Henrik. Servering: Anlaug
30.05.18: AU-møte
07.06.18: MR-møte. Åpning: Jan Petter. Servering: Jan Petter

Referent: Elisabeth Klemmetsby

