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Askim 27.07.2016

PROTOKOLL FRA MØTE I ASKIM KIRKELIG MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD
Tid: Onsdag 18. mai 2016 kl. 19.00.
Sted: Grøtvedt menighetssenter
Til stede: Gunnar Aandstad, Øyvind Woie, Anne Kjersti Torp Halvorsen, Ulf Tore Kolstad,
Helge Knutsen, Jo Frislid, Eva Witzøe, Cato Førrisdahl, Marit Fredheim, sokneprest og
kirkeverge.
Forfall: Odd Kenneth Sydengen, prost

Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

FR Sak 19/2016

Møte med formannskap
Flott presentasjon. Bra jobbet av Øyvind, Eva og Magne.
Bra at årsrapport ble levert ut.
Bra med dialogmøte.
Bra at ordfører er løsningsorientert og at rådmann har god
kunnskap om kirken.
Neste gang forberede innlegg til dialog. Spisse saker som skal
snakkes om.
Menighetsrådet skal invitere til treffpunkter/invitere bystyret til
kirken.
Tjenesteytingsavtale. Kirkevergen sender ut avtale.

MR Sak 20/2016

Søndagsskole
Opplegg for barn i gudstjenestetiden.
Foreløpig 5 ledere. Vi trenger flere ledere. Menighetsrådet blir
med på dugnad om å spørre flere.
Fungere som ledertrening for ungdom.
Dette er viktig å få til!
Vil koste litt. Oppstartkostnader og drift.
Prioritere. Bruke ansatte i oppstartfasen.
Bruke søndagsskoleforbundet og IKO?
Kvalitet i arbeidet.
Veldig viktig om god informasjon!
Enstemmig vedtak: Menighetsrådet ber soknepresten
igangsette arbeid med søndagsskole i Askim menighet med
tentativ oppstart innen uke 41. Søndagsskolen skal være en del
av gudstjenesten.

MR Sak 21/2016

Reform 2017
Askims historie – prester siden reformasjonen – historielaget?
Temakveld om Luthers teologi. (i kombinasjon med film?)
Jo Frislid og Bent Reidar Eriksen ta ansvar for en slik
temakveld?
Til prost – egen Facebook side om jubileet i indre Østfold?
Øyvind Woie kan ev. hjelpe til her.
Visning av filmen om Martin Luther.
Samarbeid med skole. Trosopplæring i hjemmene.
Informasjon. Drama.
Jubileet bør være et redskap for å inkludere flere medlemmer.
Viktig at det ikke bare blir underholdning men at tilhørerne
sitter igjen med kunnskap.
Det vil komme mye materiale om jubileum fra sentralt hold.
Det er stortingsvalg som vil oppta politikerne. Er det noe i
jubileet som kan engasjere politikerne?
Enstemmig vedtak: Menighetsrådet ber Jo Frislid og Cato
Førrisdal ta ansvar for en temakveld. Menighetsrådet ber
historielaget v/Ulf Kolstad forsøke å finne ut hvem som var
prester i Askim fra reformasjonen og fremover til vår tid.
Menighetsrådet ber Helge Knutsen se på muligheten for å lage
en møteplass mellom kirken og politikerne. Sokneprest vil
sammen med gudstjenesteutvalget se på hvordan jubileet
markeres i gudstjenesten samt se på samarbeid med skole.

MR Sak 22/2016

Strategi
Øyvind Woie la fram en sammenfatning fra strategihelgen som
ble drøftet. Øyvind og sokneprest ser videre på dette og tar dette
med til drøfting i neste møte.

MR Sak 23/2016

Utvalg
Enstemmig vedtak: Mandat for juletrefestutvalg og
kompetanseteam Askim Kirkegård vedtas. Menighetsrådet bes
tenke etter om de kjenner noen som kan være aktuelle
medlemmer i utvalg/team og spørre om de vil være med.
Kirkevergen skriver om kompetanseteamet i menighetsbladet og
spør om noen kan tenke seg å være med der. Menighetsrådet ber
kirkevergen lage to forskjellige lister over aktive/inaktive utvalg.

MR/FR Sak 24/2016

Meldinger
Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 04.05.2016
Arbeidsutvalget vil opprette en styringsgruppe for
prosjektstilling
Orientering om samarbeid med Kirkens Bymisjon
Det er Barnas gudstjeneste den 5. juni med kaffe og mat etter
gudstjenesten. Grilling. Kan noen tenke seg å være med å grille
denne dagen hadde det vært flott.
Tradisjonen tro er det St. Hans samling på gården hos Gunnar
Aandstad for menigheten og Normisjon. Alle er velkommen dit.







