PROTOKOLL Skoklefall menighetsråd
Tid: Torsdag 5. juni 2014 kl 18.30 – 20.30
Sted: Kjøkkenet på menighetshuset
Til stede: Turid Øyna (leder), Svein Hunnestad, Rolf Pettersen, Ingeborg B. Lidal, Tryggve
Knudsen, Jan Heier (menighetsforvalter)
Forfall: Martine Skullerud, Elisabeth Wehmer, Hilde Bergersen
Referent: Jan Heier
Åpning: Jan Heier: Salme nr 898, Hjemme i himlen, Leonard Gudmundsen
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Protokoll – offentliggjøres på hjemmeside etter neste møte
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av protokollen fra møtet 08.05.2014
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Gudstjenester fremover v/ Svein
Gudstjenesteplan for høsten 2014 sendes ut på epost etter at Svein har hatt
møte med Silje og Annette.
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Kirkespeilet
- Strategi for å få flere annonsører. Forslag fra gruppa ved Steinar Glimsdal og
Harald Tronvik ble presentert på fellesmøtet 27.5. Planen videre ble diskutert,
samt pris på annonser og kvalitet på bladet med flere sider i farger
- Søknad til Nesodden menighet om å ta en større del av utgiften med
Kirkespeilet for 2014. Dette begrunnes i, at mange ofringer i Nesodden kirke
skjer ved gudstjenester med dåp av barn tilhørende de andre to
menighetene. Tryggve har sendt en epost til Nesodden Gjøfjell menighetsråd,
som vil behandle saken på møtet 10.6.
Vedtak: Menighetsrådet ønsker farger på alle sider. Annonsepriser for et helt
år legges mellom dagens sats og forslaget fra gruppa. Det må vurderes om
fellesrådet kan dekke kostnader ved kirkespeilet. Svein bes spille inn forslaget
i fellesrådet, begrunnet i at dette også dekker fellesrådets informasjonsbehov.
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Økonomi
- Status mai 2014 v/ Tryggve
- Regnskapet for 2013 er mottatt fra revisor, og viser underskudd. Tiltak for å
redusere dette ble diskutert.
- Søknad til fellesrådet om å dekke kostnad for regnskap og revisjon i 2014
- Søknad til fellesrådet om å dekke kostnad for en musiker pr Vesper i 2014
- Kirkevergen melder at kommunen vi overta regnskapsføringen fra 2015.
Deling av kostnader mellom fellesrådet og menighetsrådet krever en prosess
for å komme med forslag til en fordelingsnøkkel for 2015. Turid, Svein og
Tryggve kommer med forslag til neste møte.
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Info fra fellesrådet
Ny kirke v/ Rolf. Fellesrådet vedtok 28.5. en rapport fra arbeidsgruppa. Som
kirketomt peker fellesrådet på området nord for Skoklefall kirke.
Rapporten sendes videre til politikere og Amta, samt distribueres via

nyhetsbrevet og hjemmesiden. Det vurderes å holde et menighetsmøte
høsten 2014, samt bruke kirkespeilet nr 3 med intervjuer av politikkere.
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Møteplan for høsten – alle kl 18.30
Torsdag 4. september
Torsdag 9. oktober
Torsdag 6. november
Torsdag 4. desember
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Oppfølgingssaker:
- Oppussing av menighetshuset. Turid har gitt klarsignalet fra kommunen til
plangruppa. Møte i plangruppa før sommeren.
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Eventuelt og orienteringssaker
- Menighetsutvikling – prosjekt fra Menighetsfakultetet med oppstart i 2016.
Kan vi gi en tilbakemelding til Frank Willy på bakgrunn av informasjonen vi
fikk på fellesmøtet og vedlagt brosjyre? Saken ble drøftet, men utsatt til neste
møtet.
- Prostidiakon, brev fra Borg bispedømme av 5.6.2014. Saken ble presentert
av Svein. Menighetsrådet ble bedt om å gi uttalelse innen 27.6.
- TV aksjonen til Kirkens Nødhjelp. Informasjon er sendt ut.
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Innkommet post fra:
- DNK - Brosjyre med info om ny nettside for hele kirken
- Konfirmantbrosjyre for 2014/2015
- Søndagsskolen Norge - Infobrosjyre
- Diverse blader som settes i bladhylla eller deles ut

