St. Svithun Menighet
Menighetsråd
MØTEREFERAT

Tilstede:
Pater Sigurd Markussen, Liv Annette Waraas, Ole-Aleksander Greve, Kjetil Nes,
Hans Kristian Jakobsen, Edward Wasilewski, Merilyn Sajets, Magdalena
Prokop, Else-Brit Strassegger
Invitert: Knut Maubach
Fravær:
Peter Phong Vu, Marianne Fredagsvik, Marcus Marianayagam
Møtested: St. Svithun Menighet (Bibliotek)
Dato: 12.01.2017

SAKSLISTE:
SAK 1
Godkjenning av innkalling
Ok
SAK 2
Referat fra siste møte
Godkjent
Sak 3
Innsamling av penger til spedalske i Vietnam
Ferdigbehandlet sist møte som var i november.
Sak 4
Evaluering av julemarked 27 november
Utsettes til 9 mars når Marianne Fredagsvik er tilbake.
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Sak 5
Rivning av scenen i menighetssalen

Knut Maubach har fremmet et ønske om at scenen i menighetssalen kan rives
for å få bedre plass til alle aktivitetene som foregår der. Scenen er dessuten
nesten aldri i bruk.
Hans forslag går ut på å rive scenen for så i stedet bygge et podium (en
opphøyning på 18 cm) for å få litt høyde for de ganger det skulle være behov for
det.
Den nye plassen kan brukes til å dekke til ekstra bord under kirkekaffe etc.
Det foreslås at en del kan gjøres på dugnad, men at selve byggingen gjøres av
fagfolk. Det må derfor anskaffet et prisoverslag.
Menighetsrådet ønsker å delegere til Edward Wasilewski arbeidet med å få et
prisoverslag fra fagfolk med sertifisering og koordinere en dugnad.
Edward Wasilewski nevner at det er viktig å få et elektro firma til å sjekke de
elektriske komponentene i forbindelse med rivning av scenen. Finansrådet går
gjennom det økonomiske når prisoverslag er mottatt.
Vedtak: Menighetsrådet går inn for å rive scenen og at Edward Wasilewski
fungerer som prosjektleder for dette arbeidet. På møtet 9. mars legges det frem
en fremdriftsplan og økonomiplan.
Sak 6
Nedsettelse av en festkomite i St. Svithun menighet

Knut Maubach har foreslått at det oppnevnes en egen festkomité i menigheten.
Tanken er at det er en gruppe på minimum 3 personer.
Menighetsrådet foreslår at det nedsettes en festkomité bestående av Knut
Maubach, Dragica Seka og Marianne Fredagsvik. Gruppen kan gjerne “verve”
flere medlemmer til komiteen.
Ole-Aleksander Greve kontakter Marianne Fredagsvik og Dragica Seka
angående festkomite.
Sak 7
Kirkekaffeordningen og flere frivillige

Trenger flere som hjelper til med kirkekaffe etter høymessen. Knut Maubach
foreslår at det helst er minst 3 grupper fra den «norske» delen av menigheten i
tillegg til alle de andre grupperingene.
Det trengs to personer på kjøkkenet og to til tre som sørger for salg og
servering. Det bør derfor helst være fem personer til hver gruppe.
Menighetsrådet oppfordrer også flere enkeltpersoner til å bidra med kaker.
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Det kom også opp et tilleggsforslag, at kirkekaffepengene i 2017 øremerkes
oppussing av menighetssalen/ rivning av scenen.
Sak 8
Årsplan for St. Svithun menighet
Utsettes til Marianne Fredagsvik er tilbake.
Corpus Christi 18 juni 2017
Menighetstur til Talje utsettes til 26 august.
Kulturfest utsettes til 2018, men planleggingen må på begynnes minst 1 år i forveien.
Sak 9
Eventuelt

- Frivillighetsfest 25 januar
Rundt 160-170 personer er blitt invitert.
- Caritas Stavanger
Knut Maubach informerte om at Caritas Stavanger går meget bra.
I tillegg til norskkursene er det mange prosjekter og mange som får hjelp.
Caritas Stavanger har på kort tid vokst til å bli en flott organisasjon.
Neste møte i menighetsrådet er torsdag 9 mars Kl. 1830 i biblioteket.
Deretter er det menighetsrådsmøte onsdag 10. mai.
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