PROTOKOLL Skoklefall menighetsråd
Tid: Torsdag 8. januar 2015 kl 18.30 – 20.30
Sted: Kjøkkenet på Menighetshuset
Til stede: Turid Øyna, Rolf Pettersen, Elisabeth Wehmer, Tryggve Knudsen, Hilde Bergersen, Jan Heier
(menighetsforvalter)
Forfall: Svein Hunnestad, Martine Skullerud
Referent: Jan Heier
Åpning: Felles bønnetema ble delt og bedt for
Sak 1/15
Sak 2/15

Sak 3/15

Sak 4/15

Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av protokollen fra møtet 04.12.2014
Musikk i gudstjenesten v/ Stefan Zlatanos og Svein Hunnestad
Oppfølging av sak 80/14.
Utsatt til neste møte 5.2.2015.
Valg av ofringer for 2015
Oversikt var sendt ut 05.01. Turid, Hilde og Elisabeth hadde gått gjennom de
mottatte søknadene. Menighetsrådet drøftet søknadene fritt.
Vedtak: Disse organisasjonene gis ofring i gudstjenestene i 2015:
Bridgebuilders, Det Norske bibelselskap, Himalpartner, Kirkens Bymisjon, Kirkens
fengselsarbeid, Kirkens resurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Kristent
interkulturelt arbeid, Åpne dører og Slora leirsted.
Turid og Svein fordeler ofringene etter tema for gudstjenestene. Helge informeres
om aktuelle organisasjoner innenfor bistand/misjon som formål i
PULSgudstjenester.
Økonomi v/ Tryggve
- Oversikt over økonomien ved årsskifte ble delt ut og kommentert.
- Plan for givertjeneste fra årsskifte, forslag om ny brosjyre med aktivitetene
etter tema. Konsekvenser av endring av kostnadsdeling mellom fellesrådet og
menighetene må avklares.
Vedtak: Arbeid med brosjyre og budsjett forsetter.

Sak 5/15

Kirkevalget 2015
- Valgkomité for Skoklefall: Svein Hunnestad, Svein Fredwall og Ingeborg Lidal
- Bestemme en i MR som kan være valgansvarlig. Turid stiller. Valgansvarlig er
invitert til informasjonsmøte i Ski nye kirke 21.januar kl 11.00 – 15.00. Turid og Jan
deltar.
- Forslag på kandidater til bispedømmerådsvalget. Frist 15. januar.

Sak 6/15

Ny kirke
Nytt siden sist. Fellesrådet skal sende inn høringssvar til kommunens arealplan.
Mediesak om ny sti gjennom skogen ble drøftet.

Sak 7/15

Eventuelt og orienteringssaker
- Arbeidet for å få flere annonsører til Kirkespeilet. Forslag til skjema ble delt ut.
- Felles møte for alle menighetsråd blir 19. mai i Skoklefall menighetshus.
- Fastsette dato for årsmøte og fastsette dato for medarbeiderfest/innvielse av
nyoppussete lokaler. Utsettes til neste møte.

Sak 8/15

HMS v/ Rolf
Brannforebygging i menighetshuset samt skilting og dokumentasjon. Nødvendig
tiltak må gjennomføres og en brannvernleder må oppnevnes.
Vedtak: Behandles videre på neste møte.

Sak 9/15

Innkommet post fra:
- Invitasjon til møte for valgansvarlig 21. jan.
- Diverse blader som settes i bladhylla eller deles ut

Neste møte i Skoklefall MR: Torsdag 5.2.2015

