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Askim 22.05.2019

INNKALLING TIL MØTE I ASKIM MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD
Tid: Onsdag 22. mai 2019 kl. 16.30.
Sted: Askim prestegård
Bønn: Sokneprest
Servering: Kirkevergen
Forfall:
Vara Tommy Hågensen innkalles.
Anita Lislegaard, Anne-Line Tjernæs og Marita M. Solbakken innkalles til sak 29/2019 og
31/2019.
Gunn Randi Leite, Solfrid Habte-Sønsteby og Kari-Mette Wengen innkalles til sak 31/2019
Godkjenning av protokoll

FR Sak 26/2019

Inventar kapell

MR Sak 27/2019

Grav til Peder Ristvedt

MR Sak 28/2019

Utsmykning

MR Sak 29/2019

Trosopplæring

MR Sak 30/2019

Meldinger

MR Sak 31/2019

Strategi videre

Behandlingsorgan
Fellesråd

Saksbehandler
BH

Møtedato
22.05.2019

Saksnummer
26/2019

INVENTAR KAPELL
Askim sokn søkte Askim kommune om kr. 550.000,- til utbedring innvendig i kapellet. Det
gjaldt stoler, lamper, varmeovner og lydanlegg.
Varmeovner er allerede på plass.
Lydanlegg ser kirkevergen på.

Når det gjelder lamper i kapellet har administrasjonen undersøkt forskjellige lamper og har
kommet fram til at vi vil henge opp samme type som på menighetssenteret men litt større
diameter.
Når det gjelder stoler er det 3 muligheter;
• Restaurere eksisterende Jærstoler
• Kjøpe nye Jærstoler nesten like de gamle
• Kjøpe nye stoler av annen type
På forrige møte ba menighetsrådet kirkevergen om å invitere den nye byarkitekten for å få
hennes syn på saken. Hu sa ja til en befaring og valgte å undersøke litt før hun ga
tilbakemelding. Hennes svar var at etter hennes mening hadde vi funnet riktig type lamper og
anbefalte dem vi hadde foreslått. Når det gjelder stolene mente hun at det for byggets del
burde være samme stoltype som det opprinnelige – altså Jærstoler. Hun ville ikke mene noe
om vi skulle restaurere eller kjøpe nye.
Kirkevergen foreslår at det investeres i lamper som foreslått.
Når det gjelder stoler må menighetsrådet ta en avgjørelse om hva som skal gjøres.
Pris på restaurering av eksisterende Jærstoler er kr. 1.760,- pr stol.
Pris på nye stoler med krok som kan stables er kr. 2.050,- pr. stol.
Den type Jærstol som vi har i kapellet lages ikke lenger, men den nye typen er veldig lik.
Forskjellen er at den nye typen kan stables, settes krok på til enkel sammenkobling/frakobling
samt at den er mer robust/sterkere enn før.
Etter trykk fra media og anbefaling fra byarkitekten mener kirkevergen at det er fornuftig å
investere i Jærstoler. På grunn av holdbarhet og praktisk bruk anbefaler kirkevergen å kjøpe
nye Jærstoler. De gamle kan gis bort eller selges.
Forslag til vedtak fra AU:
1. Varmeovner er installert
2. Kirkevergen får fullmakt til å installere lydanlegg
3. Kirkevergen anskaffer lamper i tråd med byarkitektens anbefalinger
4. Kirkevergen går til innkjøp av Jærstoler mest mulig lik de eksisterende.
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GRAV TIL PEDER RISTVEDT
På Askim kirkegård ligger polfarer Peder Ristvedt begravet.
I mange år ble graven beplantet og stelt av elever fra Askimbyen skole. Så tok historielaget i
Askim over i noen år før de ikke fikk til å gjøre det. Nå er det ingen som har dette som
oppgave. Graven er fredet.
Leder i menighetsrådet ønsker at vi skal gjøre noe med dette.
Forslag til vedtak fra AU:
Graven til Peder Ristvedt har nasjonal relevanse og bør holdes i hevd. Kirkevergen kontakter
Askim Stenindustri for avtale om stenplate i stedet for bed samt oppfrisking av navn på
gravstøtten.
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UTSMYKNING
Vedlegg: Forslag fra utsmykningsutvalget
Utsmykningsutvalget har laget et forslag til hvordan det skal være i kirken.
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TROSOPPLÆRING
Vedlegg: Revidert trosopplæringsplan
Trosopplæringsplanen skal revideres. Dette er gjort av trosopplærerne i samarbeid med
prester, diakon og kantor.
Forslag til vedtak fra AU:
Revidert trosopplæringsplan vedtas. Ev. innspill tas under strategisamlingen.
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MELDINGER
• Protokoll fra AU 08.05.2018
• Notat fra menighetsrådsmøte 4.4.19 om diakoni
• Oppdatert årshjul

Behandlingsorgan
Menighetsråd

Saksbehandler
BH

STRATEGI VIDERE
Vedlegg: Visjon
Notat fra strategisamling 09.04.2016
Protokoll fra årsmøte 2019
Gunnar Aandstad leder strategisamlingen.

