Skoklefall menighetsråd PROTOKOLL
Tid: Torsdag 6. februar 2014 kl 18.30 – 21.00
Sted: Kjøkkenet på menighetshuset
Til stede: Turid Øyna (leder), Rolf Dagfinn Pettersen, Hilde Bergersen, Tryggve Knudsen,
Ingeborg B. Lidal, Svein Hunnestad (sokneprest), Jan Heier (menighetsforvalter)
Meldt forfall: Martine Skullerud, Elisabeth Wehmer
Referent: Jan Heier Åpning: Svein Hunnestad
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Protokoll – offentliggjøres på hjemmeside etter neste møte
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av protokollen fra møtet 09.01.2014
Oppfølging av de frivillige v/ Ingeborg
Oppgavebeskrivelse for frivillige i menigheten ble delt ut. De ulike oppgavene
beskrives kort med tidspunkt, avtaler og kontaktperson. Dokumentet kan utvikles
og skal legges på hjemmesiden. Dette vil være starten på en god kommunikasjon
med nye og gamle frivillige. Menighetsrådet støtter tiltaket og ønsker å få dette
på plass på hjemmesiden.
Gudstjenester fremover v/ Svein
Svein hadde sendt ut en oversikt over oppgaver frivillige kan ha i gudstjenestene.
- Ønske om at Vesper inkluderes blant forordnede gudstjenester. Muligheter og
begrensninger rundt forordning og avforordning. Svein informerte om
bakgrunnen, mulighetene og regelverket. Endringer må behandles av
menighetsmøte/årsmøte. Menighetsrådet er engasjert i problemstillingene rundt
utvikling av Puls og Vesper, og ber prestene komme med innspill ut ifra en
helhetsvurdering.
- Utvikling av familiegudstjenester våren 2014: Det må arbeides videre med å
skape engasjement i menigheten for gudstjenestene.
Økonomi v/ Tryggve
- Godkjenning av budsjett 2014. Forslag fra Tryggve og Turid ble delt ut og
diskutert. Tryggve oppdaterer et budsjett i null.
Turid er redaktør for årsmeldingen som skal følge med til revisor.
- Klargjøring av regnskapet for revisjon i samarbeid med regnskapsfører.
Info fra lederforum i Borg bispedømme 24.- 25. 1.2014.
Rolf og Ingeborg informerte fra en inspirerende samling for ledere og nestledere i
fellesråd- og menighetsråd. Bla annet ble det fokusert på oppslutningen og
utviklingstrekk i den Svenske Kyrkan. Menighetsrådet hadde en fin samtale om
strategier videre.
Info fra fellesrådet
Ny kirke v/ Rolf
Arbeidsgruppa har nytt møte 13.2. Det er kontakter med ordfører.
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Ungdomsklubb
Gjøfjell menighet ønsker å starte en ungdomsklubb for ungdom
fra ungdomsskolealder, gjerne i samarbeid med Skoklefall. Klubben er tenkt
innmeldt i Acta (Normisjon). Info og drøftelse om muligheter for samarbeid om
dette. Skoklefall menighetsråd avventer oppussing av menighetshuset og behov
fra ungdom i menigheten.
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Oppfølgingssaker:
- Forberedelse til årsmøte og fest for de frivillige 1.4. Invitasjon er klar og liste
over frivillige settes opp.
- Oppussing av menighetshuset. Gruppa er avventende til endelig klarsignal om
overtagelse. Sal og gang prioriteres malt før årsfesten 1.4.
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Eventuelt og orienteringssaker
- Referat fra møte i trosopplæringsutvalget 29.1.
- Samling om trosopplæring for menigheter i prostiet i Nordby 24.2. kl 17
- Felles møte med N/G menighetsråd planlegges i mai.
- Info fra frivillighetsmøtet 22.1. v/ Hilde
- Tiggere utenfor kirken og menighetshuset på søndager. Menighetsrådet
diskuterte hvordan vi som kirke handterer tiggerne som vanlige kirkebesøkende.
Innkommet post fra:
- FAKdep: Info om statsbudsjettet. Fullfinansiering av trosopplæringen 0-18 år
- Sorg omsorg Follo: Invitasjon til kurs i ledelse av sorggrupper i Ski,
3 torsdagskvelder i februar/mars. Påmeldingsfrist 6. februar
- Diverse blader som settes i bladhylla eller deles ut
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