Høvik menighetsråd

Referat fra møte Mandag 26. Februar kl. 18.00 – 20.30
Tilstede: Per Holdø, Kristin Fossheim, Inger Lise Lerø, Kristine Nome, Åge Håvik, Bill Spade,
Trygve Rø, Endre Urberg, Ingeborg Svanes
Nina Engen og Sylvi Baardseth Panjwani under sak 08/18
Forfall: Hannah Marie Torp Narum-Hansen, Sigrid Svarstad Holme, Arvid Sten Kaasa
Sak nr
01/18

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

02/18

Orientering om Høvik menighetsråd og Bærum kirkelige fellesråd
Inger Lise Lerø orienterte om situasjonen i Bærum kirkelige fellesråd
Vedtak:
Saken tas til orientering

03/18

Styrking av samhandlingen mellom menighetsråd og fellesråd.
Innspill fra Lommedalen menighetsråd
Kommentarer fra menighetsrådsleder:
Det er lett å skjønne bakgrunnen for Lommedalens brev, forholdet mellom menighetsrådene
og fellesrådet har til tider hatt for mye friksjoner. Høsten 2017 så saker som ikke forbedret
dette samspillet. En del av Lommedalens forslag kan muligens lette på dette og styrke
samhandlingen. Jeg tror at særlig punkt 2 og 3 trenger mer omfattende drøfting i et forum
hvor både lederne av menighetsrådene og fellesrådets medlemmer deltar.
Vedtak:
Høvik menighetsråd tiltrer ikke brevet, men oppfordrer fellesrådet til en mer omfattende
drøfting av forholdet mellom menighetsrådene og FR samt en gjennomgang av ulike
autorisasjoner

04/18

Årsmelding for 2017
Vedtak:

05/18

Årsmelding godkjennes
Årsregnskap 2017
Vedtak:
Årsregnskap godkjennes
Mindreforbruk føres tilbake til fond, hhv Bærum Bach kors fond (63870 kr) og
disposisjonsfond (83080 kr)

06/18

Budsjett for 2018
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Høvik menighetsråd
Sak nr

Beskrivelse
Vedtak:
Saken utsettes til neste mote. Menighetsrådet godkjenner at virksomheten fortsetter etter
opplagte planer, selv om endelig budsjett ikke er vedtatt

07/18

Medarbeiderfest 15. Mars
Gjennomgang av oppgaver I forbindelse med festen.
•
•

08/18

Ansvarlig fra MR for program: Bill Spade
Ansvarlig fra MR for servering: Arvid Sten Kaasa

Trosopplæringsplan for Høvik menighetsråd
Kateket Nina Engen skriver:
Det MR bør mene noe om er:
Målet for trosopplæringen regner jeg som udiskutabelt.
• om de kjenner igjen og er enige i det som står om menighetens grunnlag og
særpreg
• innspill til organisering og rammer.
• har de innvendinger, andre tanker rundt de sentrale dimensjonene.
Kanskje ser de ting som vi i staben har oversett.
- når det gjelder tiltakene så er det fint å høre hva de tenker om ideene våre. Jeg har skrevet
veldig tydelig hvilke tiltak som er med i en gudstjeneste, alle 18 tiltak kan ikke gjøre det for
da legger vi beslag på for mange gudstjenester i året. Bare konfirmanttiden har 4-5
søndagsgudstjenester. Selve konfirmasjonene og 2 unge messer samt
presentasjonsgudstjenesten.
I brevet fra bispekontoret fikk vi denne fremdriftsplanen da vi søkte om utsettelse i desember
2016:
MR skal i denne omgang godkjenne planforslaget fra oss som skal leveres inn.
1. Mars skal planen ligge så ferdig som mulig i planverktøyet på trosopplæring.no
20. Mars vil jeg få en tilbakemelding fra rådgiveren på bispekontoret
April/Mai må jeg jobbe med å justere planen etter tilbakemeldingen. (Etter samtale med
Petter så er det ikke snakk om veldig store forandringer)
MR må i mai/juni må MR behandle planen for endelig innsendelse til biskopen.
Juni/juli: planen godkjennes av biskopen.
Vedtak:
Trosopplæringsplan godkjennes

9/18

• Eventuelt
Soknerpesten tok opp spørsmålet omkring Fornebulandets 50 årsjubileum for sin kirke I
September. Han foreslo at vi slo sammen gudstjenestene våre, slik at det ikke ble feiret
gudstjeneste i Høvik kirke denne søndagen. Etter en runde I menighetsrådet kom det
fram at man ønsket å delta på jubileet, men ikke avlyse gudstjenesten i Høvik kirke.
Samtidig orienterte ha nom at det er behov for frivillig hjelp til fire gudstjenester I
sommer. Dette gjelder flere av funksjonene. Når det gjelder prest, dekkes dette av at to
av menighetsrådets medlemmer forretter to gudstjenester hver.
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