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Sak 26/11 Meldinger
Orientering om avvikling av Ask Menighets barnehage.
Orientering om kirkevalget/liste til nytt menighetsråd. To kandidater har trukket seg fra listen.
Vi har nå 9 kandidater.
Skotnesdagen 3.juni 2012 – spørsmål fra Bjørgvin krets om å være med å arrangere. Det er vi
positive til.
Alphakurs starter i 22.september kl 19.30. Første samling er i Erdal kirke.
Sak 27/11 Valg av nytt menighetsråd
Menighetsrådet utgjør valgstyret. Det skal være et stemmestyre på hvert valgsted. På Ask er
det Øystein Robbestad, Otto Arne Utkilen og Jorunn Lokøy som utgjør stemmestyre. Øystein
Robbestad er leder i stemmestyre. Marie Erstad avløser Jorunn Lokøy fra 13.30 til 17.30 på
valgdagen. Alle i valgstyret møter kl.21.00 for opptelling. Alle møter også til møte i valgstyre
onsdag 7.september kl.19.00 i Strusshamn kirke.
Sak 28/11 Lys Våken/Tårnagenthelg
Ask Menighet ønsker å arrangere Lys Våken helg for 11 åringer 2.helgen i advent og
Tårnagenthelg for 8 åringer (3.klasse trinn) i slutten av januar 2012. Årets og neste års
konfirmanter kan bli spurt om å være med som ”ledere”.
Det arrangeres trosopplæringskonferanse i Lillestrøm torsdag 27.oktober. Ønskelig at noen fra
menigheten reiser. Jorunn sender forespørsel til lederne i Stjernegnisten og dåpsvertene om de
har anledning. Det kan søkes om midler til arrangementene og Astrid Marie Haugland sender
søknader. Menigheten vil også være med å dekke utgiftene dersom noen ønsker å være med
på trosopplæringskonferansen. Søknadsfrist her er 15.september.
Sak 29/11 Gjennomgang av høstprogram 2011
Diakonimiddag/pensjonistmiddag blir arrangert søndag 23.oktober. Øystein Robbestad tar
ansvar for lister og invitasjon. Middagen blir etter gudstjenesten.
Spørrerunden
Det er kommet anmodning fra bispedømene om å gi offer til sultkatastrofen på Afrikas Horn
v/Kirkens Nødhjelp. Vi ønsker å gi offergavene fra den første konfirmasjonsgudstjenesten
søndag 11.september til dette formål, og avviker dermed fra det som tidligere er annonsert.
Nytt møte i Ask Menighetsråd blir tirsdag 27.september kl. 18.30 og videre
torsdag 27.oktober kl. 18.30

Ask 11.09.11
Jorunn Lokøy
Leder i Ask Menighetsråd

