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Askim 06.09.2018

PROTOKOLL FRA MØTE I ASKIM KIRKELIG MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD
Tid: Onsdag 6. september 2017 kl. 18.00.
Sted: Menighetskontoret
Til stede: Gunnar Aandstad, Odd Kenneth Sydengen, Anne Kjersti Torp Halvorsen, Ulf Tore
Kolstad, Øyvind Woie, Eva Witzøe, Cato Førrisdahl, Marit Fredheim, sokneprest og
kirkeverge.
Forfall: Jo Frislid og Tommy Hågensen.

Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

MR/FR Sak 39/2017

•
•
•
•
•
•

Åpen post
Facebooksiden til Askim menighet er forbigått av Askim
prestegård.
Få med på agenda i kirken om sidene på facebook.
Kan vi få på plass sykkelstativ ved kirken?
Kompetanseteam mangfold er i tvil om veien videre. Teamet
inviteres til neste MR.
Det er et ønske om gudstjenester på Grøtvedt Menighetssenter.
Det bør i så fall være et eget team rund dette.
Orientering fra soknepresten settes først på sakskart fremover.

FR Sak 40/2017

Sammenslåing av fellesråd
Enstemmig vedtak: Askim Kirkelig Fellesråds 2 representanter
til Kirkelig Fellesnemd blir leder Gunnar Aandstad med
nestleder Øyvind Woie som vara og Eva Witzøe med Odd
Kenneth Sydengen som vara. Forslag til mandag for Kirkelig
Fellesnemd vedtas med følgende bemerkning;
Å slå sammen fem fellesråd er et omfattende arbeid som berører svært mange mennesker;
kirkemedlemmer og ansatte. Vi står foran store endringer i kirkelige og historiske grenser,
økonomi og disponering av kirkelige ressurser, lokal identitet og tilhørighet.
Askim fellesråd mener det er svært viktig at det legges mye krefter i å få til en så åpen prosess
som mulig. Den nye fellesnemden får mye makt på sine hender og skal forhandle på vegne av
mange tillitsvalgte.
Vi ber om at det legges stor vekt på åpenhet og innsyn. Vi tror dette vil kunne gi arbeidsro og
tillit. Derfor ber vi om at det søkes spesielt om betydelige midler til informasjonsarbeid i
prosjektet. Det bør vurderes om nemden skal innhente noe ekstern hjelp.
Vi oppfordrer fellesnemden til:

- å opprette egen nettside/side på facebook slik at man kan formidle informasjon på et bredt
plan.
- å informere i god tid om alle møter og presisere at disse er åpne
- å offentliggjøre saksdokumenter og protokoller på nettside/facebook
- å bevisst og målrettet jobbe med informasjon inn mot kirkemedlemmene og sørge for bred
omtale i aviser og andre kanaler.
Vi tror en offensiv innsats på informasjonssiden vil kunne ha ringvirkninger og bidra til et
kirkelig engasjement også ut over prosessperioden.

FR Sak 41/2017

Avtale med Normisjon Askim
Enstemmig vedtak: Askim sokn betaler leiepris på kr. 30.000,pr. år. Utover dette kan det bevilges penger til vedlikehold etter
søknad fra Normisjon Askim. Kirkevergen gis fullmakt til å
utarbeide leieavtale.

FR Sak 42/2017

Økonomirapport
Enstemmig vedtak: Økonomirapport tas til orientering.
Kirkevergen kommer med revidert budsjett til neste møte.
Barnehagen
Enstemmig vedtak: Forslag til nye vedtekter for barnehagen
vedtas. Som representanter i barnehagens samarbeidsutvalg
velges Anne Kjersti Torp Halvorsen og Karen Braadlie.

MR/FR Sak 43/2017

FR Sak 44/2017

Reglement
Enstemmig vedtak: Forslag til nytt reglement for Askim sokn
vedtas.

MR Sak 45/2017

Diakoniutvalg
Enstemmig vedtak: Cato Førrisdahl blir ny representant i
diakoniutvalget.

MR/FR Sak 46/2017

Økonomiutvalg
Enstemmig vedtak: Kirkevergen tar kontakt med foreslåtte
kandidater til utvalget. Mandat lages i samarbeid med utvalget
når det er på plass.

MR Sak 47/2017

Utsmykning Askim kirke
Enstemmig vedtak: Menighetsrådet takker
utsmykningsutvalget for godt arbeid og ber om at det utarbeides
en plan for fremtidige oppgaver. Soknepresten går offentlig ut
og spør etter 2 nye medlemmer til utvalget. Planen skal
godkjennes i menighetsrådet.

MR Sak 48/2017

TV-aksjon
Enstemmig vedtak: Menighetsrådet tar ansvar for rode 13 som
vanlig. Anne Kjersti Torp Halvorsen er rodeleder. I tillegg har
Cato Førrisdahl og Gunnar Aandstad sagt ja til å være med.
Kirkevergen gir melding til Frivilligsentralen.

MR Sak 49/2017

Meldinger
• Protokoll fra AU 31.05.2017 og 16.08.2017
• Oversikt over ansatte

• Torsdag den 20. september 2018 vil biskopen legge sitt årlige
prostibesøk til Østre Borgesyssel. Hold av dagen allerede nå.
FR Sak 50/2017

•
•

•

•
•
•

MR/FR Sak 51/2017

•
•
•
•

Soknepresten orienterer
Det var en flott konfirmasjonsleir som betyr mye for mange.
Søndag 17/9 blir det markering i gudstjenesten i forbindelse med
at Jan Mathisen og Pål Bolak slutter. Fint hvis noen kan bake
kake eller være med å koke kaffe til kirkekaffen – si ifra til
sokneprest.
Denne høsten er det flere gudstjenester preget av reformasjonen
etter Luther. Den første var bra og med påfølgende planting av
et tre i prestegårdshagen. På selve reformasjonsdagen den 31/10
blir det en bønnesamling felles for menighetene i Askim.
Det er viktig å ta opp som sak i menighetsrådet fremtidig bruk
av Grøtvedt menighetssenter.
Det er nå viktig å få samtale med OVF med sikte på framtiden
for prestegården.
Soknepresten mener vi bør ta oss mer tid til å snakke om
menighetsrådssaker.
Eventuelt
Enstemmig vedtak: Pris for leie av menighetssenteret etter
kirkelige handlinger skal være mye billigere en vanlig pris.
Kirkevergen setter en riktig pris på dette.
Enstemmig vedtak: Møtet i menighetsråd/fellesråd den 20/9
avlyses.
Enstemmig vedtak: Samling for frivillige berammet til den
28/9 utsettes. Kirkevergen kommer med forslag på ny dato.
Det bør settes opp en egen sak om Askim prestegård i
menighetsråd/fellesråd.

