PROTOKOLL Skoklefall menighetsråd
Tid: Torsdag 4. juni 2015 kl 18.30 – 21.30
Sted: Hjemme hos Tryggve i Solstua terrasse 6, Hellvik
Til stede: Turid Øyna (leder), Hilde Bergersen, Tryggve Knudsen, Jan Heier (menighetsforvalter)
Forfall: Svein Hunnestad (sokneprest), Rolf Pettersen, Elisabeth Wehmer
Referent: Jan Heier
Åpning: Hilde Bergersen samlet aktuelle innspill til en felles bønn.
Sak 38/15

Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av protokollen fra møtet 07.05.

Sak 39/15

Veivalg for fremtidig kirkeordning
Forslag til høringssvar fra alle tre menighetene etter felles møte 19.5., var sendt
ut på e-post 26.5. Ingen tilbakemeldinger fra menighetsrådene. Høringssvaret ble
derfor sendt Kirkerådet 3.6.2015.

Sak 40/15

Kirkevalget 2015
- Informasjonsarbeidet fremover
- Kandidatlista: Forslag fra Turid Øyna om å flytte Leif C. Marcussen til plass nr 8.
Dette var avklart med nominasjonskomiteen ved Ingeborg Lidal.
Vedtak: Kandidatlista endres slik Leif C. Marcussen blir nr 8 og Anne G. Ruud nr 9.

Sak41/15

Skoklefall kirke er 80 år i februar 2016
Hvordan vil vi markere jubiléet?
Fredag 19. februar er dato for vigslingen i 1936. Ideer: Vesper på onsdag,
Cantemus konsert torsdag, historisk kveld fredag, kunstutstilling lørdag,
familiegudstjeneste med feiring søndag.
Spørre Steinar om historie som kan brukes i kirkespeilet. Hvem vil være med i
komité for feiringen? Saken tas opp på neste møte.

Sak 42/15

Økonomi
- Status givertjenesten og ofringene ble delt ut av Tryggve.

Sak 43/15

Ny kirke
Nytt siden sist: Opptur, bladet til Pinsekirken vil skrive om ny kirke.
Annen informasjon fra fellesrådet: Høringsprosessen om Veivalg.
Ønsket om å bedre lydforholdene utenfor Nesodden kirke når kirken er fullsatt og
folk må stå ute. Utredning igangsettes.

Sak 44/15

Oversikt over gudstjenester høsten 2015
Oversikt sendes ut etter møtet. Ønsker vi flere enn 3 gudstjenester julaften?
Vedtak: Menighetsrådet ønsker at det vurderes en gudstjeneste for de minste i
Skoklefall kirke på formiddagen julaften.

Sak 45/15

Leie av Skoklefall menighetshus v/ Hilde
Henvendelse fra Nesodden Kooperativ om å leie lokaler i Skoklefall menighetshus
For utdeling av økologiske og lokaldyrkede grønnsaker.
Tid: Torsdag hver 2. uke kl 13 – 19.
Vedtak: Menighetsrådet er positive til henvendelsen. Menighetssalen er ledig.
Elisabeth følger opp med avtale i samarbeid med Turid.

Sak 46/15

Eventuelt og informasjonssaker
- Menighetsweekend 28. – 30.8. Oppdatert informasjon er lagt ut på
hjemmesidene.
Vedtak: Menighetsrådet ønsker å bidra med tilskudd dersom det er mulig å finne
noen som kan organisere tilbud til barn nær Nesodden menighetshus lørdag 29.8.
- Froskeskulpturen til Nils Aasland. Kirkevergens har hatt kontakt med
kultursjefen. Turid har gitt tilbakemelding til Lasse Næss.
- Pilegrimsvandring 14.6. fra Gjøfjell kirke til Nesodden kirke.
- Trosopplæringslederstillingen. 4 søkere blir innkalt til intervju 9.6.
Vedtak: Turid ber om å få se søknadene.
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Innkommet post
- Kirkens Bymisjon, Takk for ofring i april
- Diverse blader som settes i bladhylla eller deles ut

Neste møte i Skoklefall MR: Torsdag 20. august, torsdag 24. september, 15. oktober (felles møte
med nytt MR)

