PROTOKOLL Skoklefall menighetsråd
Tid: Tirsdag 5. januar 2016 kl 18.00 – 21.00
Sted: Nesodden kirkesenter
Til stede: Svein Otto Fredwall, Turid Øyna, Ingeborg Lidal, Ane Gjengedal Ruud, Leif
Clifford Marcussen, Marit Tobiassen Anne-Helene Haaland (tom sak 2), Jan Heier
(menighetsforvalter)
Forfall: Kirsti Langvatn, Rolf Pettersen, Svein Hunnestad (sogneprest), Rune Borknes,
Kai Heggelund
Møteleder: Svein O F
Referent: Jan H.
Åpning: Ingeborg L. – fra salmeboka «Før morgengry», refleksjon og avspilling

Sak 01/16
Sak 02/16

Protokoll – offentliggjøres på hjemmeside etter neste møte
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av protokoll fra 24.11.15
Økonomi og budsjett for 2016 v/Marit Tobiassen
Status fra Marit over beholdning på menighetens kontoer. Givertjenesten er stabil og ved at
fellesrådet dekker kirkespeilet og barne- og ungdomsarbeider, blir det overskudd for 2015.
Budsjett må utarbeides senere.
Froskestatue ved Skoklefallstien.
Statuen er plassert, men ikke avduket. Kultursjefen har sendt en forespørsel om å bevilge
midler.
Vedtak: Skoklefall menighetsråd ønsker å bidra med
50 % av ett bidrag sammen med fellesrådet - som totalt utgjør inntil kr 15.000. Initiativtaker
Lars M. Næss informeres om vedtaket.

Sak 03/16

Ofringer v/Turid og Marit
Videreføring av inntil 9 eksterne formål. I tillegg kommer Fasteaksjon i mars 2016 og ofring
til Kirkens Nødhjelp på julaften. (PULSgudstjenestene får en anbefalt liste.)
Vedtak: Ofringer i 2016 innvilges til: Alfa, Bibelselskap, Himalpartner, Kirkens ressurssenter
mot vold, KIA, Søndagsskolen OA, Slora leirsted, Evangelisk lutherske kirke i Jordan, Join
Good Forces.

Sak 04/16

Menighetsutviklingsprosjektet (MUV) v/Svein Fredwall
Orientering fra oppstartsmøte 15.12.
Forrige menighetsråd vedtok at fellesrådet skulle søke tilskudd fra bispedømmerådet.
Vedtak: Menighetsrådet støtter at kontrakt skrives med Menighetsfakultetet. Veien videre
utsettes til neste møte.

Sak 05/16

Status vedrørende utleie av dåpskjole v/Ingeborg Lidal
Ingeborg har kjøpt en dåpsskjole med lue. Denne kan lånes ut mot å dekke rensing. Tilbudet
legges ut på hjemmesider og i kirkespeilet.
Vedtak: Menighetsrådet støtter tiltaket.
Styringsgruppe for Skoklefall menighetshus v/Turid Øyna
Følgende har sagt seg villige til å sitte i styringsgruppen: Turid Øyna, Elisabeth Wehmer,
Øyvind Tobiassen
Gruppen har planlagt første møte 21.01.16. Turid la frem et dokument med forslag til
oppgaver som styringsgruppen skal jobbe videre med
Vedtak: Menighetsrådet støtter forslaget til styringsgruppe og de oppgavene som er
foreslått. Turid kommer tilbake til MR med mer info på neste møte

Sak 06/16

Sak 07/16
Sak 08/16
Sak 09/16
Sak 10/16

Sak 11/16

Sak 12/16

Skoklefall menighet 80 år – status
Utsettes da Svein H ikke er tilstede. Arbeidsutvalget ser på dette før neste møte
Årsmøte 2016 v/Svein Fredwall
Dato for årsmøte og fest for frivillige fastsettes på neste møte.
Innkommet post – blader fra organisasjoner
Informasjonssaker
 Saker fra Fellesrådet: I kommunens budsjett er det lagt inn kr 400.000 til utredning
av kirke med en livssynsnøytral del.
 Status vedr søknad om midler fra TenSing. Svein følger opp og ber om at
kontaktpersonen Heidi Magnerud informerer på neste møte.
Klimamarsjen – kort rapport v/Leif Marcussen
28.11. deltok over 30 på en samling i Skoklefall kirke før Klimamarsj i Oslo. Her deltok flere
partier med appeller.
Erfaringene kan brukes senere. Det ble knyttet viktige kontakter og kirken som møteplass
ble synliggjort.
Eventuelt
- Neste møte tirsdag 2. februar kl 18 på Kirkesenteret
- Møte for alle menighetsrådene – tirsdag 26.1.
kl 17.30. Oppstart av arbeid med
trosopplæringsplanen (skal vedtas av hvert m.råd innen 1. mai 2016.)

