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Askim 25.03.2019

PROTOKOLL FRA MØTE I ASKIM KIRKELIG MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD
Tid: Onsdag 6. mars 2019 kl. 18.00.
Sted: Grøtvedt menighetssenter
Til stede: Gunnar Aandstad, Odd Kenneth Sydengen, Øyvind Woie, Ulf Tore Kolstad, Eva
Witzøe, Jo Frislid, Anne Kjersti Torp Halvorsen, Tormod Ropeid, Marit Fredheim, sokneprest
og kirkeverge.
Anne-Grethe Larsen møtte til sak 12/2019 for å orientere.
Forfall: Cato Førrisdahl, Tommy Hågensen, prost
Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

MR Sak 11/2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soknepresten orienterer
Positivt med «Sangkveld for kvinner» i prestegården
Prestegårdskveldene ruller og går med spennende temaer
Vi maler kirken innvendig – noen gudstjenester tas på
menighetssenteret eller i kapellet
8. mai er det solidaritetsgudstjeneste i kirken
Flott at menighetssenteret er pusset opp og kan brukes mer
framover
Viktig å bygge menighet nedenfra med
familier/babysang/småbarnssang
Diakon Solfrid er tilbake 11. mars. Det har vi ventet på
Godt å være med på dåpssamtaler og snakke om et fellesskap
som varer
Utfordrende med informasjon om dåp framover siden vi ikke
lenger får fødselsmeldinger
Ungdomsgudstjenester er i endring. Kalles «Awake» og er på
Normisjonshuset

MR Sak 12/2019

Situasjonsrapport sammenslåing 5 fellesråd
Orientering og samtale.

MR Sak 13/2019

Årsmøte
Gunnar Aandstad leder årsmøtet.
Magne Torbjørnsen orienterer om aktuelle saker og utfordrer til
samtale.
Gunnar Aandstad informerer om sammenslåing av 5 fellesråd
samt drøfting av veien videre med nytt menighetsråd. Det åpnes
for spørsmål/drøfting.
Jo Frislid er ordstyrer.
Bjørn Hasselgård lager en lokal quiz.

Kaffe og kringle.
Stor annonse i farger med ny logo i lokalavisen. Kirkevergen kontakter Smaalenene for
tilbud. Flyers til å dele ut på arrangementer. Facebook. Øyvind og Magne lager
annonse/flyers.
MR Sak 14/2019

Årsrapport 2018
Enstemmig vedtak: Forslag til årsrapport 2018 vedtas med
fremkomne endringer.

MR Sak 15/2019

Meldinger
Protokoll fra møte i AU 27.02.2019
Oppdatert årshjul
Økonomirapport
Søknad om støtte til Askim kapell

MR Sak 16/2019

•
•
•
•

Åpen post
• Fasteaksjon 9. april. Hold av dagen og meld deg som frivillig!
• Nominasjonskomiteen bør legge vekt på likestilling
• Leder orienterte om status prestegård

