Referat
Utvalg

Søndre Slagen menighetsråd

Møtedato

29.09.2018

Møtetid

Kl. 18.00

Møtested

Menighetskontoret

Til stede:
Elsa Skarbøvik, Bodil Tveiten Solberg, Anlaug Kristine Skau, Knut Vermund Kvilhaug, Jan Petter
Bergan, Oddrun Flaat Amundsen, Thor-Henrik Henriksen, Bjørnar Tho, Kari Stornes, Ragnar
Henriksen.
Forfall:
Eilin Solberg og Elisabeth Klemmetsby
Åpning: Thor-Henrik
Servering; Trond
Sak 53/2018 Godkjenning av innkalling og protokoll
Godkjent
Sak 55/2018 Informasjon
Info fra AU:
•
Elsa representerte menighetsrådet på vigslingen av biskop Jan Otto Myrseth i Tønsberg
domkirke
•
Alfa blir utsatt til etter nyttår
Info fra Stab:
•
Sjur Askjer ble tatt imot mandag og går inn i Bjørnars turnus og arbeidsoppgaver
•
Lillian Dittmann er i gang i sitt vikariat og forrettet på Høsttakkefest sist søndag
•
Leir med 80 konfirmanter og 15 ungdomsledere er avviklet. Det var i tillegg 4 voksne med
på leiren. Alle blir anmodet om å hilse på og ta godt imot konfirmantene våre i kirken.
•
42 fireåringer har fått min kirkebok i Vallø og Søndre Slagen. Utdeling i Husøy gjenstår.
•
10. oktober blir det arrangert fellesskapskveld med tema «Vær raus – raushet i hverdagen»
med Heidi Dickinson
•
14. oktober er det kveldsgudstjeneste med tema «Raushet» Extend deltar og det blir servert
kveldsmat.
•
Eivind Ytterland er vikar for Terje Espen i deler av konfirmantarbeidet.
•
Det blir vigsling av ny kirkegård ved Søndre Slagen kirke 1. november.
Info fra FR:

•
•

Høringsdokumentet «Ny kirkeordning» var opprinnelig på 244 sider og er nå redusert til 14
sider. Frist for høring er utsatt til 15. desember. Alle har anledning til å komme med innspill.
Menighetskontoret, Vallø og Husøy rustes opp.

Sak 56/2018 Ny innkjøpsordning dagligvarer – egen kortavtale
Siden Meny Råel er gått over til å bli Kiwi er det inngått ny avtale. For å handle må man ha
personlig kort som viser til funksjon slik at regningen blir ført riktig, Alternativt kan man fortsatt
legge ut, skrive krav om refusjon til Kirkekontoret, som ordner det i løpet av ei uke.
MR melder at følgende har behov for kort: Leder av Språkkaféen, Jorun Sandvik, og leder for MR,
Elsa Skarbøvik.
Sak 57/2018 Diakoni i menigheten
Diakon Benedicte deltar på to arrangementer i oktober og møter diakonatet. Hun er godt i gang med
å gjøre seg kjent med oppgaver og folk.
Det trengs en person til i diakoniutvalget. Det følges opp på neste MR-møte
Det er viktig hvordan vi kommuniserer hva som er diakoniarbeid i menigheten og hva som er
diakonens arbeid og ikke blander kollekt og givertjeneste.
Fornyet søknad til kommunen går fra kirkevergens kontor. Beløpet for i år er på 200 000kr, noe vi
ønsker hevet til 250 000kr for neste år.
Sak 54/2018 Misjonsutvalget
Menigheten har hatt et prosjekt i Nepal i 6 år, som ble utvidet fra fire år fordi vi ønsket å følge
utviklingen av byggingen av nytt sykehus. Erfaringene med dette prosjektet har vært svært gode.
Misjonsutvalget har jobbet med å finne nytt prosjekt, og var til stede for å presentere to alternativ.
Hans Skarbøvik presenterte prosjekt i Liberia (Misjonsalliansen). Her er fokus på rent vann og
utdanning. Thor-Henrik presenterte Estland (NMS) hvor fokus er menighetsbygging på ulike
nivåer.
Vedtak: MR går for at nytt misjonsprosjekt i 4 år blir i Estland (NMS).
Sak 58/2018 Nedsettelse av Nominasjonskomité til MR-valg 2019
Sittende MR er valgstyre. Valgdagen er 9. september 2019
Det er ønskelig med en kandidatliste på 15 personer; 10 medlemmer og 5 vara.
Nominasjonskomité: Knut, Elisabeth og Eilin og to personer utenfor MR.
Menighetsbladet vil presentere nye kandidater og skriver om MRs oppgaver.
Det jobbes videre med å rekruttere kandidater til nominasjonskomitéen.
Sak 59/2018 Uttalelse om ny sogneprest
Saken er unntatt offentlighet
Frist for uttalelse er 18.10.18, og dette sendes Bispedømmerådet som avgjør saken på sitt møte
5.november.
MR satte de tre kandidatene som hadde vært til intervju, i rekkefølge 1-3.
Sak 60/2018 Eventuelt
Ingen saker.

Viktige datoer:
17.10.18 AU-møte
25.10.18 MR-møte (m diakoniutvalget), åpning v/Elisabeth, servering v/Oddrun
NB! 03.11.18 MR har ansvar for servering av kirkekaffe etter minnegudstjenesten
28.11.18 AU- møte
06.12.18 MR-møte (m/økonomiutvalget), åpning v/ Jan Petter, servering v/Knut
NB! 09.12.18 MR har ansvar for kirkekaffe etter vigslingsgudstjenesten av diakon

Referent Kari

