PROTOKOLL Skoklefall menighetsråd
Tid: Torsdag 5. mars 2015 kl 18.30 – 21.00
Sted: Kjøkkenet på Menighetshuset
Til stede: Turid Øyna (leder), Hilde Bergersen, Rolf Pettersen, Elisabeth Wehmer, Tryggve Knudsen,
Jan Heier
(menighetsforvalter)
Forfall: Martine Skullerud, Svein Hunnestad (sokneprest)
Referent: Jan Heier
Åpning: Elisabeth Wehmer: Leste en ny salme skrevet av Finn Folke Thorp (Salmekveld i Fagerborg
kirke, Oslo)
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Protokoll – offentliggjøres på hjemmeside etter neste møte
Godkjenning av innkallingen – Budsjettet var ettersendt samme dag.
Godkjenning av protokollen fra møtet 05.02.2015.
Fest for frivillige, innvielse av nye lokaler torsdag 19.3. kl 19.00 v/ festkomitéen.
Plan for festen. Innspill ønskes.
Invitasjon sendt til 115 utenom MR og ansatte ved kirkesenteret.
Menighetsrådet drøftet program, meny og underholdning.
Vedtak: Planene for festen støttes.
Økonomi
- Status regnskapsføring 2014. Øyvind Nitteberg har lovet ferdig regnskapet med
det første.
- Brosjyre for givertjeneste sendt ut sammen med invitasjon til fest.
- Budsjett 2015 gjennomgang v/Tryggve. Budsjettet var sendt ut samme dag.
Vedtak: Budsjett for 2015 vedtas med endringer som kom fram i møtet.
Salmebok i storskrift
Ønske fra menigheten om anskaffelse av noen eksemplarer.
Vedtak: Det kjøpes inn 5 salmebøker med stor skrift.
Kirkevalget 2015
- Valgstoff i marsnummeret av Kirkespeilet
- Huskeliste med tidsfrister for valget var sendt ut.
- Info fra nominasjonskomitéen: Hvem stiller til valg fra det sittende
menighetsrådet? Svein H. ønsker avløsning i nominasjonskomitéen.
Vedtak: Hilde Bergersen går inn i nominasjonskomiteen.
Ny kirke
Nytt siden sist fra Rolf. Signaler fra politikkere. Fellesrådet følger opp politikerne.
Menighetsrådet drøftet videre kontakt med velforeninger og Frode Gjertsen fra
historielaget om stien gjennom skogen.
Vedtak: Fellesrådet bes følge opp saken om stien gjennom skogen.
Annen informasjon fra fellesrådet: Prostidiakon – utfordringer med finansiering.
Eventuelt og orienteringssaker
- Eldrid Lorentzen Forsland har sagt ja til å gå inn som ny klokker i gudstjenestene.
- Dugnad i menighetshuset og utenfor kirken.
Vedtak: Dugnaden blir lørdag 11. april.
Innkommet post
- Veivalg for fremtidig kirkeordning. Høringsnotat fra kirkerådet v/ Jan. Les heftet
og bli med på en samling i prostiet – dato kommer! Høringssvar behandles på
møtet 7.5.
- Rundskriv fra Kulturdep.: Løyving til Kyrkjeval og tilskot til trusopplæring og
andre kyrkjelege formål. Ny fordeling via Kirkerådet.

- Informasjon om tilbudet ved Institutt for sjelesorg, Modum bad som nå er 40 år
- Diverse blader som settes i bladhylla eller deles ut
Neste møte i Skoklefall MR: Torsdag 7. mai 2015

