Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav menighet
onsdag 12. september 2018.
Til stede:
Egil Mogstad, Theodor With, Maria Fe Sæther, Unn Madsø, Marc Dhainaut,
Klaus Andersen
Forfall:
Dominika Kowalczyk, Slawomir Czuba og Beata Turek

Sak 26/18:

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 17/18:

Pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid.

Innkalling og saksliste godkjent.

Menighetsrådet anbefaler følgende tiltak for å følge opp
Biskopens pastoral-plan for barne- og ungdomsarbeid:
Markering av dåpsdager 0-3 år med kort.
Undersøke muligheten for å nevne barna i forbindelse
med årsdagen for dåp under forbønnene.
For 3- 5 års-gruppen:
4-årsmarkering i kirken med utdeling av
barnebibel
Innkjøp av bildebøker med religiøs tematikk til
bruk under messen
3 for, 2 imot
Innkjøp av myke leker og figurer til bruk under
messen
1 for, 4 imot
Innsamling av leker til kirkekaffen under
forutsetning at noen tar ansvar for det.
4 for, 1 imot

Menighetsrådet mener at foreldre bør gjøres
kompetente på liturgien slik at de kan presentere den
for barnet.
4 for, 1 imot

Sak 27/18:

Budsjett for 2018; status pr. september 2018.
Menighetsrådet tar orientering om økonomisk status
til etterretning.

Sak 28/18:

Menighetsfest(er) høsten 2018.
Saken utsettes.

Sak 29/18:

Restaurering av det gamle foreningslokalet
(interimkirken)
Klaus viste de siste tegningene og orienterte om det
videre arbeidet i styringsgruppa.

Sak 03/18:

Brann- og sikkerhetsvakt under messen
og kollekt-ansvar; turnus høst 2018.
Turnus suppleres med Alle sjelers dag 2/11,
Allehelgens dag 1/11, kirkevigselsfest 19/11 og den
hl familie 30/12.

Sak 30/18:

Møteplan for Menighetsrådet høsten 2018.
Menighetsrådet fastsetter følgende møteplan for
høsten 2018:
Onsdag 31. oktober kl. 18.45
Tirsdag 4. desember kl. 18.45

Sak 31/18:

Eventuelt.
Olsok 2018. Unn Madsø orienterte.

Beplantning utendørs.
Sognepresten orienterte om forsinkelser i arbeidet
med utendørs anlegg.
Låsing av port inn til kirkebakken.
Sognepresten orienterte om enkelte utfordringer ved
den nye ordningen med begrensning av
parkeringsmulighetene på kirkebakken.

Referat ved Klaus Andersen

Egil Mogstad,
Sign.
Klaus Andersen
Sign.

Maria Fe Sæther Unn Madsø
Sign.
Sign.

Theodor With
Sign.

