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Askim 06.09.2018

PROTOKOLL FRA MØTE I ASKIM KIRKELIG MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD
Tid: Onsdag 19. april 2018 kl. 18.00.
Sted: Askim kommune
Til stede: Gunnar Aandstad, Odd Kenneth Sydengen, Jo Frislid, Øyvind Woie, Ulf Tore
Kolstad, Anne Kjersti Torp Halvorsen, Eva Witzøe, Cato Førrisdahl, Marit Fredheim,
sokneprest og kirkeverge.
Forfall: Tommy Hågensen, prost
Trosopplærerne Anita Lislegaard og Anne Line Tjernæs møtte til sak 23/2018.
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

FR Sak 18/2018

Møte med formannskapet i Askim kommune
Som vanlig møttes formannskapet i Askim kommune og Askim
kirkelig fellesråd til årlig samtale i bystyresalen. Det var en god
tone og et nyttig møte. Vi ble enige om å møtes igjen neste år.

MR Sak 19/2018

Åpen post
• Positivt med oppslag på Facebook om maling av kirke
innvendig.
• Vurdere en kontakt for frivillige (frivilligkoordinator) i det nye
fellesrådet

MR Sak 20/2018

Soknepresten orienterer
• Innsettelsesgudstjeneste 20. mai kl. 11.00 i Askim kirke,
kapellan Christian Dag Nilsen. Han begynner hos oss 7. mai.
• Askim menighet er med på å starte en våketjeneste for døende.
• Kort orientering om «Gode naboer».

MR Sak 21/2018

Avtale Kirkekroa
Enstemmig vedtak: Forslag til avtale med Kirkekroa vedtas.

MR Sak 22/2018

Prestegård
Enstemmig vedtak: Følgende personer ble valgt inn i styret til
stiftelsen Askim prestegård;
Leder – Tormod Melnæs – valgt for 2 år.
Medlem - Marit Svinningen – valgt for 2 år.
Medlem - Magne Torbjørnsen – valgt for 2 år.
Medlem - Nina Ullnæss – valgt for 1 år.
Medlem - Line Schie – valgt for 1 år.
Varamedlem - Hans Moesgaard – valgt for 2 år.
Varamedlem - Bent Reidar Eriksen – valgt for 2 år.

MR Sak 23/2018
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MR Sak 24/2018

MR Sak 25/2018

Trosopplæring
Trosopplærerne orienterte om arbeidet. Punkter fra samtalen:
Positiv utvikling med antall deltakere på de forskjellige tiltak.
Dele ut informasjon om kristne barneleirer til deltakerne?
Viktig med «hverdagskirke», ikke bare søndag.
Veldig bra jobba av trosopplæringsarbeiderne og god kvalitet på
arbeidet!
Vurdere mer kontakt med skolene.
Det er en utfordring med at vi trenger flere frivillige. Kan
menighetsrådet hjelpe til med å skaffe frivillige eller komme
med navn som kan spørres?
Gjøre noe med menighetssenteret. Vedlikehold, lysforhold,
farger.
Vurdere utleie av menighetssenteret.
Kom gjerne innom og bli med på middag en gang, men si ifra
først.
Nytt årshjul
Enstemmig vedtak: Forslag til årshjul vedtas.

Meldinger
• Protokoll fra møte i AU 11.04.2018.

