Skoklefall menighetsråd PROTOKOLL
Tid: Tirsdag 10. desember 2013 kl 18.30 – 21.30
Sted: Hjemme hos Turid i Solnedgangen 6
Til stede: Turid Øyna (leder), Rolf Dagfinn Pettersen, Anne Garmark, Tryggve Knudsen, Hilde
Bergersen, Ingeborg B. Lidal, Svein Hunnestad (sokneprest), Jan Heier (menighetsforvalter)
Meldt forfall: Martine Skullerud, Elisabeth Wehmer
Møteleder: Turid Øyna
Referent: Jan Heier
Åpning: Hilde Bergersen, dikt av Marie Takvam, «peonen»
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Protokoll – offentliggjøres på hjemmeside etter neste møte
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av protokollen fra møtet 8.10.
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Gudstjenesteplanen for våren 2014
Forslag fra gudstjenesteplanutvalget (Anette, Svein og Jan) var sendt ut. Svein
presenterte planen. Menighetsrådet drøftet forslaget og gav innspill til
familiegudstjenestene, og hvordan ulike grupper kan engasjeres.
Vedtak: Planen tas til orientering.
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Søndagsskolen - alternativ fra januar 2014
Søndagsskolen legges ned fra 2014. Det er viktig å vurdere nye ulike modeller for
tilbud i gudstjenestene, som dekker familienes behov. Familiegudstjenestene vil
dekke behovene, men må tilrettelegges.
Vedtak: Gruppe jobber videre med helheten og bygger på erfaringer.
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Oppfølging av de frivillige v/ Ingeborg
Forslag var sendt ut og det ble presentert og diskutert.
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Vedtak: Tas til orientering.
Økonomi v/ Tryggve
- Oversikt over de ulike kontiene ble delt ut. Status ble kommentert.
Budsjettering videre er særlig viktig i forbindelse med oppussing og drift av
menighetshuset.
Vedtak: Tas til orientering.
Info fra fellesrådet
Ny kirke v/ Rolf og Anne
Leserbrev fra fellesrådet ved leder og kirkeverge i AMTA 4.12.2013.
Fellesrådet dekker revisorhonorar for menighetene i 2013.
Møteplan for våren 2014:
Torsdager 9.1., 6.2., 6.3., 1.4. (tirsdag - årsmøte), 8.5., 5.6.
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Valg av leder og nestleder for 2014
Turid åpnet for forslag. Turid stilte som leder. Ingeborg stilte som nestleder.
Skriftlig avstemming.
Resultat av valget: Turid velges til leder med 7 stemmer. Ingeborg velges som
nestleder med 6 stemmer (1 blank stemme).
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Oppbevaring av det gamle korset
Korset er nå lagret på et av rommene i det gamle kirkesenteret.
Vedtak: Korset dekkes til med stoff og oppbevares på et lagerrom på det nye
kirkesenteret.
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Eventuelt og orienteringssaker
- Oppussing/omgjøring av menighetshuset. Videre framdrift.
- Søknad om støtte til Vesper sendt Opplysningsvesenets fond,
kirkemusikk og kultur
- Kollekt til ofrene på Fillipinene 24.11. i stede for kollekt til
menigheten
- Skifting av El tavle i dåpssakristiet i Skoklefall kirke 13. og 14.12.
- Registrering av oppmøte på MRmøter i 2013 sendt til
kirkevergen.
- Økonomireglementet behandles i fellesrådet i januar.
- Søknad til fellesrådet for Vesper i 2014, Hellige tre kongers kveld 6.1. og
Gudstjeneste for alle.
Innkommet post fra:
- Invitasjon til lederforum i Borg bispedømme 24. – 25. jan. 2014
- Søknader om offer for 2014- samles og behandles i januar 2014
- Diverse blader som settes i bladhylla eller deles ut
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