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Askim 04.04.2017

PROTOKOLL FRA MØTE I ASKIM KIRKELIG MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD
Tid: Onsdag 25. januar 2017 kl. 18.00.
Sted: Menighetskontoret
Til stede: Gunnar Aandstad, Odd Kenneth Sydengen, Ulf Tore Kolstad, Anne Kjersti Torp
Halvorsen, Helge Knutsen, Eva Witzøe, Cato Førrisdahl, Marit Fredheim, sokneprest og
kirkeverge.
Forfall: Jo Frislid, Øyvind Woie, Tommy Hågensen, prost
Vi hadde en befaring i kirke og prestegård.
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

MR/FR Sak 1/2017

Maling Askim Kirke
Enstemmig vedtak: Menighetsrådet ønsker ikke å gjøre noe
med panel/veggplater på det nåværende tidspunkt. Kirkevergen
bes engasjere en konsulent for å lage en helhetlig fargeplan for
Askim kirke. Hva som skal henges opp igjen på vegger tas
stilling til senere. Menighetsrådet er positive til
utsmykningsutvalgets forslag til endringer bak i kirken, men
dette tas opp igjen etter maling før det henges opp noe på
veggene.

MR/FR Sak 2/2017

Askim Prestegård
Enstemmig vedtak: Det etableres handicaprampe ved
inngangsdør samt handicaptoalett i Askim prestegård.

MR/FR Sak 3/2017

Endringer årshjul
Enstemmig vedtak: Menighetsråd/fellesråd 15.02 flyttes til
16.02 kl. 19.00 på menighetssenteret. Møte med biskopen flyttes
fra 18.05 til 10.05.

MR/FR Sak 4/2017

Kommunesammenslåing
Saken ble drøftet. Menighetsrådet orienteres fortløpende.

MR/FR Sak 5/2017

Kommunikasjonsstrategi
Saken ble drøftet og tas opp igjen senere. Punkter fra drøftingen:
Menighetsrådet setter stor pris på tilbudet fra Øyvind Woie om å
lede prosessen mot en kommunikasjonsstrategi.
Alle i menighetsrådet bes lese notatet fra Øyvind Woie nøye og
tenke gjennom spørsmålene som stilles der.
Det anbefales at staben bør ha en "workshop" om temaet.
Det ønskes en oversikt over menighetens ressurser i dette
arbeidet. Ansattressurser, frivillige, kunnskap, programvare etc.
Viktig å implementere kommune-/kirkesammenslåing.

•
•
•
•
•

MR/FR Sak 6/2017

Traktor
Enstemmig vedtak: Fellesrådet ber kirkevergen inngå
leasingavtale på liten traktor til Askim Sokn. Fellesrådet minner
om at regler for offentlige anskaffelse må følges.

MR/FR Sak 7/2017

Meldinger
Protokoll fra møte i AU 11.01.2017.
Evaluering av juletrefest.
Innspill til Kommunedelplan kultur 2017-2029.
Orientering om jubileumskonsert.
Orientering om veldedighetskonsert.
Orientering fra soknediakon om styringsgruppa på Kirkekroa.

•
•
•
•
•
•

