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Sak 1:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Grunnet tekniske problemer ble det en noe forsinket innkalling og saksliste.

Sak 2:
Godkjenning av referat
Referat er godkjent
Sak 3:
Informasjon fra Sognepresten
Det er ønskelig at beslutninger i menigheten fattes på tvers av gruppene. At vi jobber
sammen som en menighet og ikke som individuelle grupper. Dette er noe man vil
jobbe videre med.
p. Reidar informerer om at han er gått ut i sykemelding i forbindelse med at et mindre
inngrep i hjerteregionen skal utføres og blir dermed borte frem til nytt år. Det er ikke
kommet frem hvem som blir stedfortreder i fraværet, men det er løftet opp til
Bispedømmet i Oslo.

Sak 4:
Fotografering av alle medlemmer og nasjonale representanter, samt innhenting
av personlig info til hjemmesiden.
Det er ønskelig at bilde og informasjon om medlemmer i Menighetsrådet samt ledere
for de nasjonale gruppene blir lagt ut på menighetens nettsider. Alle bes derfor om å
sende informasjon til Liv Annette Waraas. Dersom det ikke er blitt tatt bilde på møte
19.11.2014 så er det ønskelig at det sendes sammen med informasjonen på mail.
Sak 5:
Hjemmesidene. Burde menighetsrådets sider være mer tilgjengelig? Hvordan?
Egen side for menighetsrådet er under konstruksjon. Det vil bli lagt ut bilde av
representantene, evt. Mail adresse, når man er tilgjengelig (hvilke messer man går
på) og en liten presentasjon. Det er viktig å få frem at menighetsrådet er der for
spørsmål eller saker som man ønsker å ta opp.
Ønskelig at møtereferat blir oversatt til andre språk f.eks; Engelsk, Polsk,
Vietnamesisk, Spansk etc.
Sak 6:
Hvordan skal vi jobbe for at beslutningene i menigheten blir bredere forankret?
Da vi er en menighet med mange ulike nasjonaliteter. Det feires messe på 12 ulike
språk blir det ofte mye som skjer og det er intensivt.
Det er ytret bekymring fra grupper som føler seg utenfor og her må det tas tak.
Første steg har vært å kalle inn nasjonale gruppeledere til menighetsrådets møter.
Det er mange aktiviteter i menigheten og for små lokaler. Det er blant annet ønsker
om flere kontorer hvor kjøkkenet står pr i dag.
Det er viktig at man har en felles forståelse for hvordan vi går frem. At man blir enige
om beslutninger som tas i fellesskap.
Menighetsrådet kommer til å ha hyppige møter for å finne ut hvilke type menighet
som er ønskelig. Her er det viktig at alle deltar og at man får fremmet sin menig og
sine ønsker.
Det er bestemt at det skal lages en strategi og en plan for 2015. Møte for dette vil bli
gjennomført 18.12.2014.
Nasjonale grupper oppfordres å legge frem en plan og en strategi og det vil bli satt
en frist for å melde inn behov om lokaler etc.
Vedr. Kalender er det viktig å få inn aktiviteter og lokaler inn her i god tid. Det er
mange som har ønsker og behov for lokaler.

Sak 7:
Juletrefest
Dato for juletrefest er satt til 28.12.2014 etter Høymessen kl. 1100. Det vil da bli
servert grøt og godteposer til barna samt at man vil gå rundt juletreet.
Man sjekker dette opp mot listen for kirkekaffe ansvarlige og fordeling av ansvar blir
bestemt i neste møte.
Det bes om at frivillige også stiller.
Sak 8:
Eventuelt
Knut Maubach informerer om at Corpus Christi blir i Domkirken & St. Petri
Kirke søndag 07. Juni 2015 fra kl. 1400-1530.
Frelsesarmeen er kontaktet og de er villige å stille med korps, men dette må
først bestemmes i møte hos Frelsesarmeen.
1. Søndag i Advent åpner den nye «butikken» hvor man kan kjøpe bøker,
rosenkranser, små bilder etc. Butikken vil ha plass ved siden av scenen i
menighetssalen.

Neste møte blir avholdt 18. Desember kl. 1600

