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Askim 04.04.2017

PROTOKOLL FRA MØTE I ASKIM KIRKELIG MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD
Tid: Onsdag 21. september 2016 kl. 19.00.
Sted: Grøtvedt Menighetssenter
Til stede: Gunnar Aandstad, Øyvind Woie, Jo Frislid, Eva Witzøe, Odd Kenneth Sydengen,
Cato Førrisdahl, Anne Kjersti Torp Halvorsen, Ulf Tore Kolstad, Helge Knutsen, Marit
Fredheim, Geir Braadlie og kirkeverge.
Forfall: Prost og sokneprest.
Protokoll fra forrige møte ble godkjent med følgende tilførsel:
Det kom fram et ønske om å drøfte ev. kommunesammenslåing.

MR Sak 38/2016

Trosopplæringsarbeid
Leder for trosopplæringen Anita Lislegaard orienterte om
trosopplæringsarbeidet og svarte på spørsmål. Askim
menighetsråd/fellesråd er meget fornøyd med hvordan det
jobbes med trosopplæring i Askim menighet.

MR/FR Sak 39/2016

Barnehagen
Innledning ved Gunnar Aandstad og Øyvind Woie. Befaring i
barnehagen og drøfting.
Enstemmig vedtak:
Askim menighetsråd søker Askim kommune om godkjennelse
for tilsagn om tilskudd for en to-avdelingers barnehage (14-18)
som skal stå klar høsten 2017.
Menighetsrådet ber det nåværende driftsstyre og barnehagens
styrer om å lede godkjennelsesprosessen i samarbeid med
Askim kommune, frem til barnehagen er godkjent.
Askim menighetsråd starter arbeidet med å etablere et
kompetent, fast driftsstyre for barnehagen.
Askim menighetsråd skal orienteres fortløpende og ber om
konkrete økonomiske beregninger for hva en endring av
lokalene vil koste.
Menighetsrådet ber om at driftsstyret planlegger langsiktig og
vil presisere at driften skal gå i regnskapsmessig balanse.

MR/FR Sak 40/2016
Meldinger
• Protokoll fra møte i AU 14.09.2016.
• David Tangen er tilsatt som kirkegårdsarbeider.
• Søndag den 2. oktober er det innføring av endringer etter justert ordning for
hovedgudstjeneste.
• Søndag den 16. oktober blir det Leonard Cohen messe som gudstjeneste kl. 11.00.

• Legg inn i kalenderen at Trygg i Askim arrangerer folkemøte på Askim ungdomsskole
mandag 24. oktober. Tema er Sammen om fred.
MR/FR Sak 41/2016

TV-aksjon 2016
Enstemmig vedtak: Askim menighetsråd tar ansvar for 1 rode
under TV-aksjonen som vanlig. Gunnar Aandstad er
kontaktperson. De som foreløpig har sagt ja til å være med er
Gunnar, Øyvind og Cato.

MR/FR Sak 42/2016

Kommunesammenslåing
Det går mot en kommunesammeslåing med Askim og Hobøl.
Kirkevergene i Askim og Hobøl har drøftet dette litt, men det
meste er ennå uklart. Det som er sikkert er at det ved ev.
sammenslåing må opprettes et nytt fellesråd med representanter
fra både Askim og Hobøl.
Enstemmig vedtak: Leder av fellesrådet i Askim tar kontakt
med leder av fellesrådet i Hobøl for å starte en drøftingsprosess.

