PROTOKOLL Skoklefall menighetsråd
Tid: Torsdag 4. september 2014 kl 18.30
Sted: Kjøkkenet på menighetshuset
Til stede: Turid Øyna, Elisabeth Wehmer, Tryggve Knudsen, Rolf Pettersen, Svein Hunnestad og
Hilde Bergersen

Forfall: Ingeborg Beate Lidal, Jan Heier og Martine Skullerud
Referent: Hilde Bergersen
Åpning: Svein Hunnestad
Protokoll – offentliggjøres på hjemmeside etter neste møte
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Godkjenning av innkallingen. Enkelte nye eventueltsaker kom opp. Godkjent.
Godkjenning av protokollen fra møtet 05.06. Godkjent uten kommentar.
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Søknad om permisjon for Ingeborg Lidal i ett år
Vedtak: Søknaden godkjent
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Gudstjenester fremover v/ Svein
Svein viste til tidligere utsendte oversikt over gudstjenester. Familiegudstjenestene
holdes som planlagt, men med andre ansatte involvert enn opprinnelig planlagt.
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Økonomi v/Tryggve
- Status for Vesperøkonomien, givertjenesten og økonomien generelt. Oversikt delt ut.
- N/G mr har etter søknad fra Tryggve foreslått en ny fordelingsnøkkel for Kirkespeilet
Deres vedtak:
”Det meldes tilbake til Skoklefall m.råd at følgende prosentfordeling tilbys for 2014:
49 % for Skoklefall menighet, 34 % for Nesodden menighet og 17 % for Gjøfjell
menighet”. Menighetsrådet slutter seg til forslaget til vedtak, dvs. vedtar som foreslått.
- Revisors godkjenning av regnskapet for 2013
Vedtak om årsregnskapet for 2013:
«Skoklefall menighetsråds årsregnskap for 2013 vedtas. Regnskapsmessig merforbruk
for 2013 er på kr. 52 646, og foreslås dekket av disposisjonsfond (konto 2052).
Budsjettet for 2014 endres i samsvar med innstilling.»
Vedtak om mindreforbruk i årsregnskapet for 2012
«Skoklefall menighetsråds årsregnskap for 2012 gav et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr. 140 708. Mindreforbruket er i hovedsak midler fra Astrid L
Jacobsens legat som er overført til eget fond for barne- og ungdomsarbeid. Det
resterende mindreforbruket overføres til disposisjonsfond (konto 2052). Budsjettet for
2014 endres i samsvar med innstilling.»
- Føring av regnskapet for 2014. Øyvind Nitteberg fører regnskapet for 2014. Fra
2015 vil Nesodden kommune føre regnskapet som en del av tjenesteytingsavtalen.
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Info fra fellesrådet Ny kirke v/ Rolf
Rapporten er sendt politikerne. Amta hadde ny kirke som sak i sommer. Ordfører
Sandberg kommentert i Kirkespeilet, men ga ingen løfter og generelt vage føringer.
Vårt generelle inntrykk og bekymring: blir for lite framdrift. Viktig med mye fokus på
behovet for ny kirke nå før det kommer nytt kommunestyre. Ikke grunnlag for å
fortsette arbeidet mot ny kirke dersom vi ikke får vedtak om tomt for dette. Forslag:
opprette en gruppe av personer ("Heiagjeng" / "kravgjeng") med en viss innflytelse og
med hjerte for saken som sørger for at det sendes mange leserinnlegg i Amta og som
kontakter politikerne direkte ("lobby"). Fellesrådet presenterer saken for
kommunestyret.
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TV-aksjonen 19. oktober
Turid kontakter Eli Gullien for å avklare møtested for Berger krets som Skoklefal
menighet har ansvar for.
Skoklefall menighet arrangerer i tilknytning til aksjonen en Vesper med vann
som tema.
Oppfølgingssaker:
- Oppussing av menighetshuset – hva skjer videre?
Arbeidet går sin gang. Forslag om at Rune Dammyr får noe honorar for sitt arbeid.
Ingen motforestillinger mot dette.
- Annonsering i Kirkespeilet – arbeidet videre. Søknad til Fellesrådet om å få bladet i
farger. Antas at dette vil lønne seg ettersom det vil gjøre det mer attraktivt å annonsere
i bladet. (Tanker om at begge Nesodden-sogneprestene på sikt bør ha redaktøransvar.
Hva som bør være redaksjonelt innhold og bladets profil bør diskuteres videre.)
- Forslag til fordeling av kostnader mellom fellesrådet og menighetsrådene. Tryggve,
Svein og Turid vil i samarbeid med N/G arbeide frem et forslag for 2015
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Eventuelt og orienteringssaker
- Trosopplæringen – Svein informerte om hvordan personalressursene fordeles denne
høsten.
Helge Nylenna har ansvar for å organisere trosopplæringen ut året. Christine Tellefsen
leder babysang i Gjøfjell kirke.
Spørsmål om det med færre personalressurser vil være mulig å følge opp den vedtatte
trosopplæringsplanen. Hvordan skal vi prioritere? Svein har snart møte med prosten
om dette. Forslag: invitere avgående trosopplærer Silje til MR for å få innspill m.t.p.
hvordan vi skal ta vare på ny trosopplærer og for å takke henne for innsatsen hun har
gjort. Ingen motforestillinger ytret mot forslaget. Svein informerte om antall søkere til
stillingen (få).
- Berit Billingsø er ansatt som ny kantor etter Amy Müller. (Vikariat 30 % i Nesodden
og Gjøfjell kirker, samt bisettelser og vielser)

Sak
56/14

Innkommet post fra:
- Follo distriktsrevisjon, Revisors beretning og rapport.
- Diverse blader som settes i bladhylla eller deles ut
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Søknad om kollekt til NOAS og deres rettshjelpsdugnad for lengeværende barn.
Saken
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Neste møte i Skoklefall MR: 9. oktober . Felles møte med Gjøfjell/Nesodden MR:
21. oktober i Prestegården med andakt i kirka.

