Møtebok for Søndre Slagen menighetsråd
Utvalg

Søndre Slagen menighetsråd

Møtedato

05.09.2019

Møtetid

Kl. 18.00

Møtested

Menighetskontoret

Til stede:
Trond Karlsen, Sjur Askjer, Knut Vermund Kvilhaug, Elisabeth Klemmetsby, Bodil
Tveiten Solberg, Jan Petter Bergan, Thor Henrik Henriksen, Elsa Skarbøvik, Eilin Solberg, Kari
Nohr, Oddrun Flaat Amundsen og Ragnar Henriksen.
Forfall:
Anlaug Skaug
Åpning: Trond
Servering: Eilin
Sak 40/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll
Godkjent.
Sak 41/2019 Informasjon
AU:
FR:
Stab:
-Lars Ljosland innsettes som prostiprest 13.10.19.
-Ny prost på plass; Marta Botne.
-141 konfirmanter (5 av disse på Husøy), 90% av de døpte.
-Fellesskapskvelder er snart i gang: Nils Terje Andersen kommer i stedet for den annonserte
18.09.19.
-Anne Marta Askjer Kjær skal ha en av felleskapskveldene, kommer til å henge ut sin kunst 2 uker
før og to uker etter.
-Tilflukten er i gang.
-Nedvask av menighetssalen -kirkekontoret sendes forespørsel om de kan hente inn anbud.
-Kiwi: en av de nye
-Kirkeskyss er i gang: samarbeid med Frivillighetssentralen.
-Søndagsskolen i gang fra søndag
-Noen endringer i liturgiske føringer sentralt fra, det vil komme konkret forslag fra prestene til MR.
-Varmestyringsanlegg skal monteres i menighetsalen i uke 39/40 -varmepaneler i taket.
-Sykkelstativ og ny uteplass utenfor menighetsalen.

Sak 42/2019 Kirkevalget 2019
Det er satt opp vaktliste på bakgrunn av tilbakemeldinger til MR-leder. Vaktlisten legges fram på
MR 5.9. Hver gruppe sitter i 4 timer.
Vedtak:
•

Jan Petter trykker opp to plakater med kandidatene i valglokalene våre.

•

Stemmestyret består av Trond, Knut og Elsa.

•

Elsa åpner valget søndag og mandag i Søndre Slagen – Einar Røsaas åpner på Husøy

Sak 43/2019 Diakoni
Elsa la frem status for givertjenesten til diakoniarbeidet.
Vedtak:
Det sendes ut et skriv med vedlagt giro til alle giverne som har forpliktet seg for tre år.
Sak 44/2019 Givertjeneste
Vedtak: MR gir økonomiutvalget i oppdrag å se på ny modell for å samle den faste
givertjenesten og givertjenesten som er etablert i forbindelse med diakonisatsingen. Det tas hensyn
til at givertjenesten til diakoni er bundet opp til 2020.
Sak 45/2019 Menighetsbladet
Redaksjonen melder at de legger ned sitt engasjement for Mbladet når utgave 4/19 er trykket
Vedtak:
a)

MR anbefaler overfor nytt menighetsråd å utgi menighetsblad i 2020.

b)

MR ber om at avtalen med Bro Reklame forlenges til 1. desember 2019 for å sikre utgave
4/19, og at det deretter opptas forhandlinger med Bro reklame om utgivelse i 2020.

c)

Nytt MR vurderer alternativene:

•

Dagens modell i samarbeid med Bro eller/og

•

Henvendelse fra sokneprest i Domkirken om et samarbeid om felles menighetsblad i nye
Tønsberg

Sak 46/2019 Diakonalt ungdomsarbeid
Det er etablert nytt ungdomsarbeid i samarbeid mellom diakonen og Blå Kors Ung
Vedtak:
MR beslutter at det skal bevilges inntil kr 100 000 av de øremerkede fondsmidlene til å øke
stillingen til diakonen fra 60 % til 70 % i en toårs periode. MR avklarer hvordan arbeidet skal
organiseres (eget virksomhetsnummer?) Det opprettes et interimsstyre bestående av Monita Skaali
(BK), Benedikte Askjer (SSM) og Sjur Askjer (Stab).

Sak 47/2019 Eventuelt
Frank Larsen har sagt opp sin stilling med virkning fra 1.9.2019.
Vedtak:
Vi tar til etterretning at Frank Larsen har sagt opp sin stilling. Vi takker han for trofast arbeid i flere
år.
Det meldes til kirkevergens kontor at det vil være behov for bistand til:
•

Oppfølging ifm utleie av menighetsalen

•

sørge for at kjøkken med duker, pappkrus o.l. er på plass, evt. bestille

•

sørge for å sette stoler/bord på plass til kirkekaffe

MR v/Trond avklarer med Frank hvordan en kan samarbeide om oppgavene ifm at han har sagt seg
villig til å hjelpe til i en overgangsperiode.

Referenter Eilin og Trond

