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Askim 06.09.2018

PROTOKOLL FRA MØTE I ASKIM KIRKELIG MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD
Tid: Onsdag 5. september 2018 kl. 18.00.
Sted: Kirkekontoret
Til stede: Gunnar Aandstad, Odd Kenneth Sydengen, Jo Frislid, Øyvind Woie, Anne Kjersti
Torp Halvorsen, Cato Førrisdahl, Tormod Ropeid, Marit Fredheim, sokneprest og kirkeverge.
Til sak 43/2018 møtte:
Sekretærer Irene S. Brustad og Karine Riiser.
Kirketjener May-Benthe Svae.
Kirkegårdsarbeidere/kirketjenere Bjørn Thore Engerbråten og Lars Martin Antonsen.
Forfall: Tommy Hågensen, Eva Witzøe, Ulf Tore Kolstad og prost
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

FR Sak 39/2018

Administrasjon, kirkegård og kirke
Samtale med ansatte.

FR Sak 40/2018

Økonomirapport
Enstemmig vedtak: Økonomirapport tas til orientering.

FR Sak 41/2018

Festeavgift
Enstemmig vedtak: Askim kirkelig fellesråd følger opp
kirkelig fellesnemnds vedtak og foreslår at festeavgift i Askim
skal være kr. 180,- pr. grav pr. år fra 01.01.2019.

MR Sak 42/2018

Åpen post
Det har vært møte i diakoniutvalget. Referat kommer med
protokoll. Merk spesielt at vi trenger flere til å hjelpe med
kirkekaffe. Si ifra hvis dere, eller noen dere kjenner, kan være
med på det.
God tilbakemelding på flotte konfirmasjonsgudstjenester. Skal
vi neste år spørre kommunen om de kan flagge i kirkegata?
NMS tar initiativ til møte om juletrefest. Vi må velge en
representant til juletrefestgruppa.
Odd Kenneth Sydengen og kirkevergen orienterte om siste møte
i kirkelig fellesnemnd.

•

•
•
•

MR Sak 43/2018

Soknepresten orienterer
• Svært god konfirmantleir! Marita sørget for god organisering,
god gjennomføring og oppfølging.
• Søndag 16/9 er det gudstjeneste med markering av at Askim
kirke er 140 år. Ordfører deltar. Sokneprest sørger for oppslag i
avisen og bestiller marsipankake til kirkekaffen.

• Søndag 23/9 er det gudstjeneste med utdeling av «Min
kirkebok» med etterfølgende kirkekaffe og aktiviteter for barna i
prestegården. Vi bør ha en ekstra annonse i avisen om dette.
• Søndag 30/9 er det gudstjeneste med ordinasjon av vår nye
kapellan. Biskop og prost deltar. Det blir markering av
vårtmisjonsprosjekt i Nepal og kirkekaffe i prestegården. Det
blir også misjonsmøte på normisjonshuset kl. 17.00 med
eksotisk mat og mer informasjon om misjonsprosjektet.
• Torsdag 18/10 blir det inspirasjonssamling på normisjonshuset
kl. 19.30. Sagrusten fra bibelselskapet kommer.
• «Gode naboer» har nå tre vellykkede tiltak; Juletre med mening,
våketjeneste og hagefest i parken.
• Rigmor Jacobsen jobber med en fargeplan for maling i kirken.
MR Sak 44/2018

Ny logo for Askim menighet
Enstemmig vedtak: Menighetsrådet går for logo nr. 1 med
kirken i hjertet. Øyvind Woie og sokneprest følger opp saken
videre bandt annet med ønske om en ny, friskere fargepalett.

MR Sak 45/2018

Forslag til veinavn
Enstemmig vedtak: Saken tas opp igjen på neste møte.
Foreløpige forslag til veinavn er:
Kolstadveien videreføres
Karen Aas gate
Tordis Olavsruds gate
(Hans Jakob) Hjorts gate
Svend prests gate
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•
•
MR Sak 46/2018

Møte med biskop
Enstemmig vedtak: Anne Kjersti Torp Halvorsen blir igjen
etter samlingen på Betania på møte om nominasjonskomite. De
som har forslag på kandidater til nominasjonskomite melder fra
til Anne Kjersti.

MR Sak 47/2018

Meldinger
Oppdatert årshjul
Protokoll AU
Menighetskartlegging til prosjektgruppa i fellesnemnda
TV-aksjon 2018 – Kirkens Bymisjon – søndag 21. oktober.
Anne Kjersti Torp Halvorsen er rodeleder. Meld dere på til
henne hvis dere kan gå med bøsse den dagen. Aksjonen starter
kl. 15.00 og varer 2-3 timer.
Referat fra diakoniutvalgsmøte 29.08.2018.
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