Skoklefall menighetsråd PROTOKOLL
Tid: Tirsdag 8. oktober 2013 kl 18.30 – 21.00
Til stede: Turid Øyna (leder), Rolf Dagfinn Pettersen, Anne Garmark, Tryggve Knudsen, Hilde
Bergersen, Jan Heier (menighetsforvalter)
Meldt forfall: Ingeborg B. Lidal, Martine Skullerud, Svein Hunnestad (sokneprest)
Møteleder: Turid Øyna
Referent: Jan Heier
Åpning: Anne Garmark leste fra Galaterne 3,28 med kommentarer fra studentbibelen – ord
sett i lys av prosjektet Gudstjeneste for alle.

Sak 43/13

Protokoll – offentliggjøres på hjemmeside etter neste møte
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av protokollen fra møtet 27.08.

Sak 44/13

Gudstjenesteplanen for høsten
- Jan orienterte om gudstjenesteplanen for høsten.
- Gudstjeneste for alle lørdag 19.10. kl 13-15. Anne informerte om forberedelsen
Informasjon til målgruppa på bosteder og arbeidsplasser. Anne tar direkte
kontakt med lederne der. Oppslag i AMTA blir viktig.

Sak 45/13

Økonomi
- Forslag til økonomireglement utarbeidet av Finn Østmo, Tryggve Knudsen og
Jan Heier var sendt ut.
Vedtak: Økonomireglementet er lagt fram for menighetsrådet og sendes til
fellesrådet for godkjenning. Reglementet trer i kraft fra 1.1.2014.
- Hvordan sikre en god økonomi for menigheten? Givertjenesten for barne- og
ungdomsarbeideren, kulturarbeidet med mer. Menighetsrådet drøftet
utfordringer og videre prosess.

Sak 46/13

Sak 47/13

Sak 48/13

Søndagsskolen fra januar 2014
Lederne i Skoklefall søndagskole har blitt enige om å trekke seg fra videre arbeid
etter 1.1.2014. Juletrefesten blir det siste arrangementet. Menighetsrådet vil
jobbe videre med å se på behovet og vurdere andre tilbud til barn under
gudstjenesten.
Kirkevaktordningen for Åpen kirke på lørdager kl 13 til 15
Forslag fra kirkevaktgruppen ved Øyvind Tobiassen, om nye tiltak for å gjøre
kirkevakten trygg. Vaktene må settes opp med to personer hver gang. Flere
kirkevakter rekrutteres gjennom nyhetsbrev, Kirkespeilet og kunngjøringer.
Videre ordning i 2014 må vurderes.
Ny kirke v/ Rolf og Anne
Fellesrådet har sendt fire forslag om plassering av ny kirke til kommunen.
Arbeidsgruppa jobber videre med sonderinger i de politiske partiene.

Sak 49/13
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Sak 51/13

Sak 52/13

Sak 53/13

Evaluering av Frisklivsdagene
18.9: Vesper
21.9: Natursti, Aktiviteter for barn, Åpen kirke, Café, Konsert
22.9: Gudstjeneste og Vandring på kyststien
Menighetsrådet drøftet erfaringen og deltagelsen. Stort engasjement av mange
frivillige. Mange konkurrerende aktiviteter denne helgen. Konseptene må
vurderes ved seinere arrangement. Aktivitetene beskrives i årsmeldingen.
Utleie av Skoklefall kirke til konserter
Oversikt over søknader var sendt ut.
Vedtak: Søknadene innvilges.
Eventuelt og orienteringssaker
- Oppussing/omgjøring av menighetshuset. Videre framdrift: Komiteen jobber
videre.
- TV-aksjonen 20.10. Birthe Holmsen, Hilde Bergersen og Turid Øyna er med og
organiserer aksjonen i Berger krets
- Menighetsmøte under kirkekaffen 3.11. Her skal det vedtas når den nye
salmeboka skal tas i bruk. Menighetsrådet foreslår for møtet at salmeboka tas i
bruk første søndag i advent 1.12.2013.
- Kommunen vil i løpet av høsten skifte El tavle i sakristiet i Skoklefall kirke.
- Lørdag 7.12 kl 12.00 har Cantemus julekonsert i Skoklefall kirke. Forslag om
etterfølgende café med utlodning til inntekt for menighetshuset.
Søknad til ”fondet” om dekking av utgifter til 10 tegnebrett og fargeblyanter til
barn under gudstjenester i Skoklefall kirke v/ Turid.
Vedtak: Søknaden innvilges.
Innkommet post fra:
- Søknader om offer for 2014 - samles og behandles i januar 2014
- Diverse blader som settes i bladhylla eller deles ut

