PROTOKOLL Skoklefall menighetsråd
Tid: Torsdag 9. oktober 2014 kl 18.30 – 20.30
Sted: Skoklefall menighetshus
Til stede: Turid Øyna, Elisabeth Wehmer, Tryggve Knudsen, Rolf Pettersen, Svein Hunnestad, Hilde
Bergersen og Jan Heier (menighetsforvalter)
Forfall: Martine Skullerud
Referent: Jan Heier
Åpning: Hilde Bergersen leste fra Bibelen – Jesus stiller stormen mfl. fortellinger om tro og tvil
Sak 57/14

Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av protokollen fra møtet 04.09.2014

Sak 58/14

Valg av ny nestleder i permisjonstiden til Ingeborg Lidal
Permisjonstiden er september 2014 til august 2015.
Vedtak: Hilde Bergersen går inn som nestleder i perioden tom august 2015.

Sak 59/14

Forberedelse til MRvalg 2015
Opprette valgkomité på neste møte.
Avklare om noen i dette MR kan tenke seg å være med en periode til. Viktig med
kontinuitet.
Forslag til eksterne kandidater til valgkomiteen bør behandles på neste møte.

Sak 60/14

Endringer av ofringer høsten 2014
- Ofring til NOAS for å gi lengeværende barn mulighet for rettshjelp med ny
vurdering, sendt
på e-post, men ikke vedtatt.
Vedtak: Søknaden til NOAS tas med i behandlingen i januar 2015.
- Ofring på Vesper 15.10. går til TV-aksjonen. Vedtatt 24.9. etter forespørsel på epost.

Sak 61/14

Aksjonsgruppe for ny kirke
Aksjonsgruppa skal skape engasjement for saken. Forslag på personer i gruppa ble
diskutert.
Kommunestyret behandler 16.10. arealplanen der kirketomt på Skoklefall ligger
inne.

Sak 62/14

TV-aksjonen 19. oktober
- Skoklefall menighet har sekretariatet for Berger krets. Hilde Bergersen, Grethe Ø
Milivojevic, Jan Heier og Turid Øyna er i denne gruppa. Oppmøtested: Ekelund
eldresenter på Hellvik
- Vesper 15.10. med tema ”Vann”. Appell fra Kirkens Nødhjelp og ofring til TV
aksjonen.

Sak 63/14

Oppfølgingssaker:
- Oppussing av menighetshuset – dugnad for ferdigstillelse
Finne gode løsninger for sortering av avfall og de åpne hyllene på kjøkkenet
- Info om personressurser i menigheten. Fra sak 49/14 v/ Turid
- Fordeling av kostnader mellom fellesrådet og menighetsrådene. Forslag om
rammeoverføring. Egen sak om dette på felles MRmøte 21.10.

Sak 64/14

Eventuelt og orienteringssaker
- Øyvind Nitteberg starter føring av regnskapet for 2014 etter høstferien
- Felles MRmøte for alle menighetene tirsdag 21.10. kl 18.30 – 21.30 i
prestegården
- Høring Staten og Den norske kirke, frist 1.11. Behandles av Fellesrådet 14.10. og
på felles mr 21.10. med innledning av prosten.

Sak 65/14

Innkommet post fra:
- Kirkerådet: Visjon 2015 – 2018, Mer himmel på jord
- Diverse blader som settes i bladhylla eller deles ut

Neste møte i Skoklefall MR: 6. november
Felles møte med Gjøfjell/Nesodden MR: 21. oktober kl 18.30 i Prestegården med andakt i kirka.

