PROTOKOLL Skoklefall menighetsråd
Tid: Torsdag 8. mai 2014 kl 18.30 – 21.00
Sted: Kjøkkenet på menighetshuset
Til stede: Turid Øyna (leder), Ingeborg B. Lidal, Elisabeth Wehmer, Hilde Bergersen, Tryggve
Knudsen, Jan Heier
Forfall: Svein Hunnestad, Rolf Pettersen, Martine Skullerud
Referent: Jan Heier
Åpning: Ingeborg Lidal
Protokoll
Sak 30/14 Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av protokollen fra møtet 06.03.
Sak 31/14

Sak 32/14

Sak 33/14

Sak 34/14

Gudstjenester fremover
Jan refererte fra planleggingen Svein og resten av staben er i gang med.
Menighetsrådet ønsker videreføring av antallet familiegudstjenester. Det
legges fram
forslag på neste møte.
Evaluering av årsmøtet og festen for de frivillige
God stemning og mye takknemlighet. Mye arbeid for komiteen. Litt lite mat
og kaker.
Vurdere enklere mat neste år. Vurdere å dele årsmøte og fest.
Økonomi
- Fordeling av utgifter mellom fellesråd og menighetsråd. Notat fra
kirkevergen var sendt ut. Menighetsrådet får mer info på neste møte, etter at
kirkevergen og menighetsrådslederne har hatt møte 21.5.
- Revisjonsberetning fra Follo distriktsrevisjon. Tryggve har fulgt opp spørsmål
fra revisor. Vi venter på beretningen.
- Kirkespeilet. Nesodden menighet vil nå forskuttere regningene. Gruppa som
skal skaffe annonseinntekter skal ha møte i midten av mai. Til fellesmøtet
27.5. tas det opp en sak om Nesodden menighet kan dekke en større del av
kostnadene til Kirkespeilet. Begrunnelsen er at ofringene ved gudstjenestene
i Nesodden kirke delvis skjer ved besøk av dåpsfamilier fra Skoklefall sokn.
Hvordan ønsker vi å være Grønn menighet?
Gjennomgang og revisjon av lista over 25 valgte tiltak. Noen nye punkter ble
valgt, mens andre ble tatt bort. Det er viktig at MR blir kjent med tiltaksplanen.
Ungdomslederne vil også gjennomgå planen.

Sak 35/14

Sak 36/14

Info fra fellesrådet
Ny kirke v/ Ingeborg Lidal. Fellesrådet har vært på befaring på tomten nord
for Skoklefall kirke. Dette er tomten som er den mest sansynlig plassering.
Ingeborg refererte fra positivt møte med ordfører Nina Sandberg, som gav
anbefalinger for den videre prosessen. Det er viktig å profilere behov for ny
kirke i alle kanaler før politikerne har budsjettseminar 17.6. Rapporten fra
arbeidsgruppa skal være klar 27.5.
Oppfølgingssaker:
- Oppussing av menighetshuset. Vi har fått klarsignal fra kommunen til å ta i
bruk kirkesenterdelen. Planlegging av videre prosess for oppussing.

Sak 37/14

Eventuelt og orienteringssaker
- Roser til konfirmantene. Jan organiserer roser og kort. Kirkevertene deler ut.
- Felles møte med N/G menighetsråd 27.5. Skoklefall ønsker at møtet av
praktiske grunner gjennomføres i prestegården.
- Bispedømme: Høring om fordeling av trosopplæringsmidler med frist 20.5.
Vedtak: Menighetsrådet har ingen kommentarer til høringen.

Sak 38/14

Innkommet post fra:
- Tildeling OVF 2014 Vesper
- Silje Ljosland - fordeling av oppgaver for Anette Kaarud mellom
menighetene
- Diverse blader som settes i bladhylla eller deles ut

