Skoklefall menighetsråd
PROTOKOLL
Tid: Tirsdag 08. januar 2013 kl 18.30 – 21.15
Sted: Skoklefall menighetshus
Til stede: Rolf Dagfinn Pettersen, Randi Margrethe Mathiasdatter Larsen, Anne Garmark,
Tryggve Knudsen, Ingeborg Beate Lidal, Turid Øyna, Hilde Bergersen, Jan Heier
Meldt forfall: Svein Hunnestad, Martine Skullerud
Møteleder: Turid Øyna
Åpning: Ingeborg
Referent: Jan (menighetsforvalter)
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Protokoll – offentliggjøres på hjemmeside etter neste møte
Godkjenning av innkallingen - Godkjennes
Godkjenning av referatet fra møtet 11.12.2012 - Godkjennes med
korrigeringer.
Valg av leder og nestleder:
Leder: Turid Øyna valgt enstemmig ved skriftlig valg.
Nestleder: Anne Garmark valgt enstemmig ved skriftlig valg.
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Ofringer for 2013. Liste over mottatt søkere var sendt ut.
Søknader med fokus på: organisasjoner som støtter vårt barne- og
ungdomsarbeid, misjon og diakoni vektlegges.
Vedtak: 9 ofringer til fordeling mellom søkerne:
Areopagos, Det Norske Misjonsselskap, Søndagsskolen Oslo-Akershus krets,
Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Kristen Idrettskontakt
KRIK, Kristent interkulturelt arbeid KIA, Maritastiftelsen, Misjon uten grenser,
Slora Leirsenter
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Dato for årsmøte og fest for de frivillige.
Vedtak: Tirsdag 9.4. kl 18.00
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Evaluering av høsten 2012
Ønsker vi endringer for 2013?
Menighetsrådet drøftet aktivitetene og nye ideer.
Vedtak: Følges opp videre på menighetsrådsmøtene.
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Politiattest for ansatte og frivillige i barne- og ungdomsarbeidet.
Sak meldt av trosopplæringsleder Silje Ljosland.
http://www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&famId=227383
Vedtak: Menighetsrådet henviser til regelverket og vedtar at reglene skal
gjelde både for ansatt og frivillige.
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Ny kirke
Prosessen videre. Informasjon ved Rolf og Anne fra fellesrådet.
Arbeidsgruppe starter i januar arbeidet med kartlegging, som sluttføres i en
rapport innen september 2013. Gruppa består av Rolf, Anne og Frank Willy
(kirkeverge). Arbeidsgruppa vil gjerne ha innspill og ideer.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
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Eventuelt og orienteringssaker
- En Unge Hjems-gruppe vil samarbeide om en gudstjeneste 3.
mars
- Involvering av flere i menigheten i gudstjenesten
- Arbeid for å gi mennesker med fysisk eller psykisk
funksjonshemming et bedre tilbud i Skoklefall menighet
- Felles MR møte er foreslått til 12. mars kl 19 i Nesodden
menighetshus. Mulig å starte eget møte kl 18.30.
- Vesper: Vesper evaluering gjennomføres så snart som mulig.
Vedtak: Søknad sendes til fellesrådet om midler til vårens 5
kvelder med vesper.
- Planlegging av flygelkonserten 29. januar
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Innkommet post fra:
- Avvikling av papirbasert kirkebokføring fra 31. des. 2012
- Diverse blader som settes i bladhylla eller deles ut

