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Askim 06.09.2018

PROTOKOLL FRA MØTE I ASKIM KIRKELIG MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD
Tid: Onsdag 25. oktober 2017 kl. 18.00.
Sted: Grøtvedt Menighetssenter
Til stede: Gunnar Aandstad, Odd Kenneth Sydengen, Anne Kjersti Torp Halvorsen, Ulf Tore
Kolstad, Øyvind Woie, Tormod Ropeid, Marit Fredheim, sokneprest og kirkeverge.
Forfall: Jo Frislid, Eva Witzøe, Cato Førrisdahl, Tommy Hågensen og prost.

Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

MR/FR Sak 52/2017

•
•
•
•

MR/FR Sak 53/2017

•
•
•
•
•
•
•

FR Sak 54/2017

Åpen post
Kommunal vigsel – hva tenker ordfører om dette? Her bør
soknepresten gå i dialog med ordfører.
Konfirmantpåmelding – hvordan ligger det an? Det er nå ca. 75
påmeldt, det vil si det samme som i fjor.
Bra oppmøte fra menighetsrådet på TV-aksjon!
Det blir juletrefest på Grøtvedt menighetssenter søndag 7. januar
kl. 16.00. Anne Kjersti tar kontakt med komiteen og spør om de
fortsetter. Hvis noen vil være med i komiteen så si ifra til Anne
Kjersti. Det er viktig at så mange som mulig av menighetsråd og
stab deltar på juletrefesten.

Soknepresten orienterer
Det fungerer bra med ny diakon. Hun er nå i en "bli kjent"
periode og det er viktig at vi hjelper henne til å komme godt inn
i arbeidet.
Diakonen skal presenteres på gudstjenesten den 5. november.
Flott med Amigosleir og 15 deltakere fra Askim!
Temagudstjenestene har vært bra og vi fortsetter med det.
Reformasjonsgudstjeneste 31. oktober – et samarbeid med Den
Katolske kirke.
Det skal endres navn på Barnas gudstjeneste.
Trygg i Askim arrangerer miniseminar på Askim ungdomsskole
den 2. november kl. 17.00. Tema er "veier ut av
høyreekstremisme".

Revidert budsjett 2017
Enstemmig vedtak: Forslag til revidert budsjett 2017 vedtas.

FR Sak 55/2017

Vedtak regnskap 2015/2016
Enstemmig vedtak: Uinndekket beløp i investeringsregnskapet
for 2015 på kr. 4.199,- og uinndekket beløp i
investeringsregnskapet for 2016 på kr. 25.183,94 dekkes med
driftsfond.

FR Sak 56/2017

Høring
Enstemmig vedtak: Soknepresten jobber videre med dette og
kommer tilbake til fellesrådet med saken.

MR Sak 57/2017

Planer kirkeområdet
Enstemmig vedtak:
Askim menighetsråd ser at det fremlagte forslag har både styrker
og svakheter.
Menighetsrådet går inn for trinn 1 - parkeringsplass sør for
kirkegården samt løfteplattform ved kapellet.
Når det gjelder trinn 2 mener Askim menighetsråd at veien bør
legges sør for Askim kapellet på sørsiden av høyspentledningen.
Dette vil løse hovedutfordringene ved dagens situasjon.
Askim menighetsråd ønsker å beholde kirkeplassen omtrent slik
som den er i dag; - det vil si en stor, åpen plass for feiring av
høytidsdager og andre markeringer.
Det er positivt at veien er lagt bort fra kapellet. Det er nødvendig
med justeringer for å sikre at gravfølget kan gå rett over veien
og inn port til gravplassen.

MR Sak 58/2017

Kirkemuseum
Enstemmig vedtak: Askim menighetsråd ser at det kan være
nødvendig å se på bruken av lokalene i kapellet. Menighetsrådet
ber kirkevergen utrede saken og komme tilbake til
menighetsrådet.

MR Sak 59/2017

Kommunikasjonsstrategi
Enstemmig vedtak: Forslag til kommunikasjonsstrategi vedtas.

MR/FR Sak 60/2017
Meldinger
• Protokoll fra AU 18.10.2017
• Kirkevergen er nødt til å bytte brannsentral som er ødelagt. Dette vil medføre noen
ekstra kostnader men må gjøres.
• Kirkevergen har i årsmelding for 2016 tatt inn noen nye tall etter revidert regnskap
samt forklaring til avvik.
• I kommunen er det i disse dager oppe en sak om videre disponering av Eid skole, og
saksbehandler har skrevet noe om dette: Omregulering av menighetssenteret i
forbindelse med en evt. omregulering av Eid skole (dette ble tatt opp med det forrige
menighetsrådet).

Evt. bruk av menighetssenteret i forbindelse med rehabilitering av Grøtvedt.
• Arbeidsgruppen for prestegården jobber i disse dager med å undersøke om det skal
etableres en stiftelse for prestegården. Kommunen jobber med ev. kjøp av
prestegården.
• Hefte om Inkluderende Menighet deles ut på møtet. Menighetsrådet bes lese heftet
som tas opp som sak på menighetsrådet senere.
• Eva Witzøe er sykemeldt ut året. Vara kalles inn.
• Det blir en felles gudstjeneste i Askim kirke 31. oktober kl. 19.00 som er et samarbeid
med den katolske kirke. Dette er selve reformasjonsdagen.

