Referat
Utvalg

Søndre Slagen menighetsråd

Møtedato

25.10.18

Møtetid

Kl. 18.00

Møtested

Menighetskontoret

Til stede:
Bodil Tveiten Solberg, Anlaug Kristine Skau, Eilin Solberg, Knut Vermund
Kvilhaug, Elisabeth Klemmetsby, Trond Karlsen, Jan Petter Bergan, Oddrun Flaat Amundsen,
Kari Stornes, Ragnar Henriksen, Kari Nohr.
Besøk av diakoniutvalget. I tillegg til Kari S og Bodil fra MR, var diakon Benedicte Askjer til
stede.
Forfall:
Elsa Skarbøvik, Thor-Henrik Henriksen.
Åpning v/ Elisabeth
Servering v/ Oddrun
Sak 61/2018 Godkjenning av innkalling og protokoll.
Godkjent
Det står i referatet fra forrige møte at det blir vigsling av ny kirkegård ved Søndre
Slagen kirke 1.nov. Dette skjer ikke før til våren 2019, men den ferdigstilles ca.
1.nov. Mer info senere.
Sak 62/2018 Informasjon
Info fra AU:
Det er sendt uttalelse om soknepreststillingen til Bispedømmerådet.
Info fra stab:
-

Konfirmant Festival i sommer: det har kommet klager fra foreldre angående dårlige
hygieneforhold/mattilbud. Terje Espen er i kontakt med disse for å finne en god
løsning.

-

5.november blir det kjent hvem som blir ny sokneprest i SSM.

-

Årets konfirmanter har kommet med mange gode innspill til MR.

Info fra FR:
-

Ny leder er Else Marie Ringvold.

-

I nye Tønsberg kommune vil Karsten Furuseth fortsette som kirkeverge.

-

I uke 46 starter rehabiliteringsarbeidet inne i Vallø kirke.

Sak 63/2018 Diakoniutvalgets arbeid.
Benedicte presenterte seg.
Diakoniutvalget består i dag av Ragnhild, Kari S, Bodil og Benedicte. Diakoniplan vil bli
utformet etter hvert, men hovedfokuset nå er å gi Benedicte tid til å bli kjent med menigheten.
Blåkors har oppfordret oss til å sende inn søknad om støtte til forebyggende arbeid blant barn
og unge. Staben jobber videre med dette.
Forslag som kom i møtet:
-å ta kontakt med hovedstyre på Solhaug om mulig barne-og ungdomsarbeid i lokalene der.
-å bruke ledertreningen/ny diakon som utgangspunkt for barn- og ungdomsarbeid.
På gudstjenesten 18. november vil det være fokus på givertjeneste til diakoni i menigheten.
Sak 64/2018 Halvårsplan for gudstjenester våren 2019.
- Kari la frem forslag. Vedtatt.
- 31.mars: menighetens årsmøte.
- Det er stort behov for flere kirkeverter/medliturger.
Sak 65/2018 Kirkekaffe i regi av MR
Minnegudstjenesten 3. november: Kari kommer før -hvem kommer etter?
Vigslingsgudstjenesten 9. desember: Jan Petter, Oddrun, Knut og Elisabeth kommer før.
Bodil, Anlaug og Knut rydder etterpå.
Sak 66/2018 Økonomi
Trond orienterte. Det ligger godt an i forhold til budsjett, jf vedlagte regnskapsrapport.
Det kommer et budsjettforslag på MR-møtet i desember.
Sak 67/2018 Eventuelt
Viktige datoer:
28.11.18 AU-møte

6.12.18 MR-møte. Åpning v/Jan-Petter, servering v/ Knut.
9.12.18 Vigslingsgudstjeneste av ny diakon ved biskop Myrseth

Referent Eilin Solberg.

