Referat
Utvalg

Søndre Slagen menighetsråd

Møtedato

30.08.18

Møtetid

Kl. 18.00

Møtested

Menighetskontoret

Til stede:
Elsa Skarbøvik, Bodil Tveiten Solberg, Anlaug Kristine Skau, Eilin Solberg, Knut Vermund
Kvilhaug, Elisabeth Klemmetsby, Jan Petter Bergan, Oddrun Flaat Amundsen, Thor-Henrik
Henriksen, Bjørnar Tho, Kari Stornes, Ragnar Henriksen.
Forfall:
Domprost Kjetil Haga var med i møte fra kl 18-19.
Gudstjenesteutvalget/konsertutvalget var med i møte fra kl. 19.
Åpning v/Elsa
Servering v/ Bodil
Sak 47/2018 Godkjenning av innkalling og protokoll
Godkjent.
Sak 48 /2018 Informasjon
Info fra AU/stab/domprost
-Informasjon om løsningen som er funnet ift prestestillingene i SSM. Konkret beskrivelse ligger ute
på nettet og i våpenhusene i kirkene. Sjur Askjer og Lillian Dittmann vil være prestevikarer
fremover.
-I forhold til prosessen rundt ny sokneprest vil Elsa representere MR.
-Benedikte (diakon) på plass.
-Konfirmant Festival: festivalen er gjennomført.
-Fortsatt Ferie: gjennomført.
-Terje Espen er for tiden sykemeldt. Tommy Solberg Sundt har steppet inn og tatt flere av Terje
Espen sine oppgaver frem til nå. Eivind Ytterland har sagt seg villig til å ta Terje Espen sine
oppgaver videre frem til han er tilbake.
-Alphakurs blir utsatt til etter jul.

Info fra FR
Ansettelse: Domkantor Espen Melbø.
Sak 49/2018 Diakoni i menigheten
Vår nye diakon er på plass. Foreløpig skisse for arbeidsområder:
-Diakoniutvalg + diakonal plan
-Diakonatet -drive videre
-Bruke tiden til å bli kjent med menigheten
-I høst: trillogtrall + lederkurset
-Besøkstjeneste
Vi må fortsatt ha fokus på givertjeneste.
Det blir vigsling av nytilsatt diakon 09.12.18.
Sak 50/2018 Gudstjenesteutvalget/konsertutvalget
Ny ansvarsfordeling krever nye mandat, ref sak 42/2018. Det skal jobbes videre med dette i
utvalgene.
Sak 51/2018 Bruk av tildelte midler til ungdomssatsing
Vi er tildelt 25 000 kr fra OVF-fondet. Skal brukes til ungdomsband/musikk i gudstjenestene. Noen
av midlene er allerede brukt til å ruste opp bandrommet i kirken.
Sak 52 /2018 Eventuelt
Viktige datoer:
09.09.18 AU-møte
23.09.18: Vigsling av ny biskop
27.09.18 MR-møte (m/misjonsutvalget), åpning v/Elisabeth, servering v/Trond
17.10.18 AU-møte
25.10.18 MR-møte (m/diakoniutvalget), åpning v/Thor-Henrik, servering v/Oddrun
28.11.18 AU-møte
06.12.18 MR-møte (m/økonomiutvalget), åpning v/Jan Petter, servering v/Knut
09.12.18: Vigsling av diakon i SSM
Referent: Eilin Solberg

