Referat fra møte i Bryn menighetsråd

Tid: Onsdag 27. mars 2019 kl. 19.00–22.00
Sted: Bryn menighetshus, hemsen (start i huskapellet)

Møtedeltakere:
Toril Hoch-Nielsen

x

x

Trond Nordahl

x

x

Connie Mollerup Høy

x

x

Øyvind Geelmuyden Grøn

x

Oddveig Fuskevåg,
nestleder, vararepresentant
til FR
Olav Bjering,
leder
Stein Bjarne Westnes,
sokneprest
Hanne Vibeke Winter-Hjelm,
kirkeforvalter

Bente Åsland Gjøstøl
(1. vara)
x

Pål Bakke
(2. vara)
Bjørn Nøkleby
(3. vara)
Eike Ziller-Off, kapellan (vara
for sokneprest)

Ellen Pihl
x

Unni Elisabeth Østensen
FR-representant

Åpning i huskapellet: Ansvarlig: Connie Mollerup Høy
Kaffeansvarlig: Trond Nordahl

Saksnr.
24/2019

25/2019

26/2019

27/2019

Beskrivelse av sak
Ansvar
a) Godkjenning av innkalling og saksliste til dagens møte.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
b) Godkjenning av referat fra MR-møte 13.02.19
(Referatet er sendt ut tidligere).
Vedtak: Referatet fra MR-møte 13.02.19 godkjennes.
Jubileumsfeiring Rykkinn 50 år
Menighetens rolle.
Menigheten er inkludert og involvert. Vi har gudstjeneste søndag 16. juni kl. 14.00,
musikkmesse sammen med eritreisk menighet og JIL Church. Arrangementet ivaretas
av en komité fra vår side. Denne ledes av Trond Nordahl.
Bryn kirke: Ombyggingen av bakre del av kirkerommet
Menighetsrådet har tidligere valgt stoltype. Det viser seg at den valgte stoltypen er
for bred. Ny modell må velges. Stoltypen brukt i Ås kirke passer. Om denne stoltypen:
Se utsendt vedlegg til innkallingen. Se også utsendt vedlegg med tilbud fra alternativ
leverandør.
Vedtak: Menighetsrådet gir AU fullmakt til å gå videre med en av de stoltyper som til
nå har vært inne i prosessen. Det skal tas hensyn til pris og funksjon.
Nytt menighetshus?
Det har vært fremmet ønske om å bygge et nytt menighetshus ved kirken. Ønsker MR
å utrede om dette er mulig?
Vedtak: Menighetsrådet ønsker at det utredes muligheten for et eventuelt bygg i
tilknytning til kapellet ved kirken. Det nedsettes en komité bestående av Pål Bakke,
Stein Bjarne Westnes, Øyvind Grøn og Oddveig Fuskevaag. Atle Hermansen bes tiltre
komiteen dersom han ønsker det.
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28/2019

29/2019

30/2019

31/2019

32/2019

Høstmarkedet 2019
Oppnevning av komité.
Vedtak: Connie Mollerup Høy oppnevnes som leder for høstmarkedskomitéen. Hun
har fullmakt til å danne komité for 2019.
Årsmøtet 28. april 2019
Begynnende planlegging.
Vedtak: Det må bekjentgjøres gjennom alle tilgjengelige kanaler. Årsmeldingen må
tilgjengeliggjøres på nettsidene og i kirken.
Gudstjenesteundersøkelsen blir presentert.
Nye medarbeidere presenteres.
Fint om vi kan få til billedkavalkade fra ungdomsarbeid (Trond).
Det orienteres om menighetsrådsvalget.
Trekning av ostekake blant giverne til givertjenesten.
Givertjenesten promoteres. Mål for givertjenesten er finansiering av
ungdomsarbeider. Kan vi selge abonnement på givertjenesten? Man får ved kjøp av
slikt abonnement to middager gratis på myldredagen.
Kirkevalget 2019:
a) Bør menighetsrådets størrelse endres fra åtte til seks valgte medlemmer?
(I tillegg skal det alltid velges fem vararepresentanter.)
Vedtak: Dagens antall beholdes.
b) Nominasjonskomitéens arbeid: Oddveig Fuskevaag orienterte.
c) Andre aktuelle saker knyttet til kirkevalget: Rådet drøftet nye navn på listen.
Referatsaker
- Rapport fra fellesrådet
- Rapport fra kirkeforvalter
- Rapport fra sokneprest
Eventuelt
- Agnes Tanums minnefond: Saken tas opp på neste møte i rådet.
- Oddveig Fuskevaag orienterte fra NMS-møte. Misjonsuke neste år blir uke 5.
Vi kan få besøk fra NMS ellers også. Inspirasjonsgudstjeneste i Lommedalen
søndag 31. mars.
- Dato for arrangement med Petter uteligger: 16. oktober eller 6. november.

27.03.19
Stein Bjarne Westnes
sokneprest/referent

Olav Bjering,
leder, Bryn menighetsråd
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