

















PROTOKOLL FRA MØTE I ASKIM KIRKELIG MENIGHETSRÅD
Tid: Onsdag 10. september 2014 kl. 19.00.
Sted: Kirkekontoret
Til stede: Svein M. Køhn, Espen Valsgård, Tommy Hågensen, Helge Knutsen, Arne Lein,
Rolf Heggholmen, Dag Mysen og kirkeverge.
Forfall: Kjell Haugen, Øystein Raustøl, Kenneth Gundersen, Torunn Matre og Tormod
Ropeid.

Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

Sak 20/2014



Kommunikasjon. Nettsider og menighetsblad
Punkter fra samtalen:
Vurdere å gå ned til 4 utgivelser i året av menighetsbladet for å frigjøre
tid til økt satsing på nettsider.
Informere på nettsider, menighetsblad og kunngjøringer om at vi ønsker
flere som kommer med stoff til bladet samt om noen kan tenke seg å
være med i en menighetsbladkomite.

Sak 21/2014

Høring om strategiplan for Den norske kirke i Borg.
Enstemmig vedtak: Arne Lein og Dag Mysen lager et forslag til
uttalelse til møtet 5. november.

Sak 22/2014

Høring om staten og Den norske kirke.
Enstemmig vedtak: Saken utsettes til neste møte.

Sak 23/2014

Økonomi
Enstemmig vedtak: Dag Mysen blir med i økonomiutvalget.

Sak 24/2014

Meldinger
Protokoll fra AU 27.08.2014.
Evaluering av lokal grunnordning
Ansatte pr. 15.08.2014
TV-Aksjon 19/10. Svein M. Køhn tar ansvar for dette. De som kan
tenke seg å gå med bøsse den dagen tar kontakt med Svein.
OBS! Neste møte i menighetsrådet er flyttet fra 8/10 til 15/10.
Menighetsrådets representant i Diakoniutvalget tar en pause fra det.
Kan noen annen i menighetsrådet tenke seg å steppe inn i
Diakoniutvalget i en kort periode?
Vi trenger flere bud til å gå med menighetsbladet 4-5 ganger årlig.
Mange fra menighetsrådet er allerede med på dette, men det er plass til
flere. Si ifra til kirkevergen hvis noen kan tenke seg det.









Sak 25/2014

Framdrift for utlysning av soknepreststilling
Vedlegg: Notat fra Dag Mysen.
Enstemmig vedtak: Askim menighetsråd ber bispedømmerådet om tid
til å avklare forholdene rundt den nye tilførte presteressursen som
menigheten deler med menighetene i Spydeberg, og hvordan de
samlede presteressursene kan plassere i den nye trosopplæringsreformen som skal implementeres denne høsten, før vi kommer med
forslag til utlysningstekst for den ledige soknepreststillingen i Askim.
Vi legger opp til en prosess som kan gi et tekstforslag som leveres
prosten i tide for utlysning i januar 2015.

