PROTOKOLL Skoklefall menighetsråd
Tid: Torsdag 7. mai 2015 kl 18.30 – 21.30
Sted: ”Salongen” i menighetshuset
Til stede: Turid Øyna (leder), Hilde Bergersen, Svein Hunnestad (sokneprest), Elisabeth Wehmer,
Jan Heier (menighetsforvalter)
Forfall: Rolf Pettersen og Tryggve Knudsen
Referent: Jan Heier
Åpning: Jan Heier – Rom. 12,3 og salme 564 Som barn i ditt hus
Sak 27/15

Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av protokollen fra møtet 05.03

Sak 28/15

Evaluering av festen 19.3 og årsmøtet 19.4
Gode tilbakemeldinger på begge arrangementene.
Kirkevalget 2015
- Nominasjonskomitéens forslag til 11 kandidater ble lagt fram.
Vedtak: Liste til valg i Skoklefall menighetsråd godkjennes etter kontroll av
medlemskap.
- Informasjonsarbeidet fremover. Kirkespeilet og hjemmesidene brukes til
informasjon.
- Infokurs 27. mai

Sak 29/15

Sak30/15

Veivalg for fremtidig kirkeordning. Høringsfristen utsatt fra 15. mai til 4. juni
Se kortversjonen av høringsnotatet 20 sider.
Gjennomgang av forslag til høringssvar fra kirkevergen. Dette var sendt ut. Svein
kommenterte synspunkt han hadde kommet med i fellesrådsmøtet 29.4. Han
sender ut uttalelser fra prostene i Follo og Frogn kirkelige fellesråd.
Videre behandling av høringssvar skjer på felles møte 19.5. og fellesrådsmøte 3.6.
Det er viktig at hver enkelt kommer med sine kommentarer før møtet 19.5.

Sak 31/15

Økonomi
- Regnskapet er sendt til revisjon
- Status givertjenesten: Giverne må få en informasjon om aktivitetene.

Sak 32/15

Ny kirke
Nytt siden sist? Ingenting nytt.
Annen informasjon fra fellesrådet: Menighetsutviklingsprosjektet fra 2016 og
trosopplæringsstillingen (11 søkere).

Sak 33/15

Søknad fra Jan Heier om leie av kirken til konsert 29.5.
Jan H forlot møtet under behandlingen.
Vedtak: Søknaden om leie av Skoklefall kirke til konsert 29.5. innvilges.

Sak 34/15

Investeringer i menighetshus til bruk for trosopplæringen. Epost mottatt 29.4.
Menighetsrådet drøftet prioriteringer.
Vedtak: Følgende ønsker meldes til kapellanen: Projektor, nettilgang (pris må
innhentes), lerret på vegg, vurdere lyddemping i menighetssalen, trådløs
overføring av lyd fra kirkerommet til menighetssalen.

Sak 35/15

Froskeskupturen av Nils Aasland
Brev fra Lasse Næss og forslag til svarbrev var sendt ut. Menighetsrådet drøftet
forslaget. Det må avklares med kommunen ved kultursjefen om videre prosess.
Vedtak: Turid og kirkevergen samarbeider om et brev til Lasse Næss.

Sak 36/15

Eventuelt og orienteringssaker
- Tryggve har kjøpt inn 5 salmebøker i storskrift.
- Felles menighetsrådsmøte 19.5 i Skoklefall menighetshus
- Alle menighetsrådene går sammen om en gave til Anettes bryllup 15. mai.
Skoklefall betaler kr 500 av gaven på 1 500

Sak 37/15

Innkommet post
- Jubileumsforedrag fra Sjømannsmisjonen
- Diverse blader som settes i bladhylla eller deles ut

Neste møte i Skoklefall MR: Torsdag 4. juni 2015 hos Tryggve i Hellvik

