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Askim 04.04.2017

PROTOKOLL FRA MØTE I ASKIM KIRKELIG MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD
Tid: Onsdag 22. mars 2017 kl. 18.00.
Sted: Grøtvedt Menighetssenter
Til stede: Gunnar Aandstad, Ulf Tore Kolstad, Odd Kenneth Sydengen, Anne Kjersti Torp
Halvorsen, Jo Frislid, Øyvind Woie, Eva Witzøe, Cato Førrisdahl, Tormod Ropeid, Svein
Christoffersen, sokneprest og kirkeverge.
Forfall: Tommy Hågensen, Marit Fredheim og prost.

Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

MR/FR Sak 16/2017

Åpen post
Ingen innspill.

MR/FR Sak 17/2017

Barnehagen
Enstemmig vedtak: Kirkevergen lager forslag til utlysning som
mailes til Halvorsen, Førrisdahl og Ropeid for vurdering. Lyses
ut snarest mulig med frist 19.04.2017. Tilsetting etter antall barn
som har fått plass i vår barnehage.

FR Sak 18/2017

Møte med Formannskap
• Kortfattet presentasjon av aktiviteter.(Torbjørnsen)
• Fokusere på Visjon (Woie)og Prestegård.( Torbjørnsen)
• Si litt om kommunesammenslåing. Kommunens ansvar og
konsekvenser for kirken.(Aandstad)
• Trygg i Askim(Torbjørnsen)
• Gi ut årsrapport.(Kirkevergen)

FR Sak 19/2017

Utlysning stilling
Enstemmig vedtak: Kirkevergen gis fullmakt til å utforme
utlysning og lyse ut stilling.

MR Sak 20/2017

Askim prestegård
Det må søkes om bruksendring. Kirkevergen har sjekket med
OVF om bygningen og har fått beskjed at bygningen ikke er
fredet eller verneverdig men bevaringsverdig. Det betyr at vi må
kontakte eier før ev. endringer.
Forslag til virksomhet i prestegården:
Kirkekaffe en gang pr. måned
Mannsgruppe
Temakvelder; Foredrag/Sangkveld/Salmekveld/
Samlivskurs
50-års konfirmanter

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dåpsselskap
Bryllupsselskap
Felles selskap
Avslutning MR/FR

MR/FR Sak 21/2017

Menighetens misjonsprosjekt
Enstemmig vedtak: Askim menighetsråd slutter seg til
forslaget fra misjonsutvalget om å velge et prosjekt i regi av
Normisjon og HimalPartner fra 01.01.2018. Mer detaljer om
prosjektet kommer senere.

MR/FR Sak 22/2017

Kommunikasjonsstrategi
Øyvind Woie orienterte om strategien og hadde en presentasjon
som han videresender til menighetsrådet. Øyvind Woie jobber
videre med saken blant annet med drøftinger med de ansatte.

MR/FR Sak 23/2017

Kommunesammenslåing
Det har siden sist vært et møte med fellesrådsledere og
kirkeverger i Askim og Hobøl samt prost Elisabet Yrwing
Guthus. Mye er ennå usikkert, men vi ønsker å invitere alle
mulige fellesrådspartnere til et felles møte den 14. juni i Askim
kirke med påfølgende bespisning i prestegården.

MR/FR Sak 24/2017

Meldinger

• Protokoll fra møte i AU 08.03.2017.
• Vedtak fra bispedømmerådet om at endring kirkelige avgifter er godkjent.
• Vedtak fra bispedømmerådet om opptak av lån er godkjent.
MR/FR Sak 25/2017

Soknepresten orienterer
Spennende gudstjeneste førstkommende søndag. Pølse. Drøfting
av barnas gudstjeneste etter pølsespising. Husk fasteaksjon 4/4
kl. 17.00 på menighetssenteret!

