PROTOKOLL Skoklefall menighetsråd
Tid: Tirsdag 6. september 2016 kl 18.00 – 20.10
Sted: Nesodden kirkesenter
Til stede: Svein Otto Fredwall, Ingeborg Lidal, Turid Øyna,
Leif Clifford Marcussen, Marit Tobiassen, Rune Borknes, Svein Hunnestad (sokneprest),
Jan Heier (menighetsforvalter)
Forfall: Kirsti Langvatn, Kai Heggelund, Anne-Helene Haaland, Rolf Pettersen
Gjest på møtet: Kirkeverge Frank Willy Vindløv Larsen
Møteleder: Svein F
Referent: Jan H.
Åpning: ved Svein F, med utgangspunkt i Kong Haralds tale 1.9.2016 – om at vi ønsker oss
en kirke basert på tillit, felleskap og raushet.
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Godkjenning av innkalling
Godkjenning av protokoll fra 16.08.16
Prosesser og prioriteringer ved ansettelser.
Kirkeverge Frank Willy Vindløv Larsen presenterte hvordan prosessene er
organisert med administrasjonsutvalget som har det siste ordet. I dette utvalget
har representanter fra fellesrådet flertall. Han redegjorde for status for stillingene
som trosopplæringsmedarbeidere og prosessene videre høsten 2016. Pr i dag 80 %
+ 20 %. Stillingene vil bli utlyst før jul.
Kirkevergen vil be trosopplæringsleder Jarl Eidjord invitere de 3 menighetsrådene
til å komme med innspill om stillingen skal deles på 2 personer. Det vil være aktuelt
å ta saken på felles møte for menighetsråd 11.10.
MUV – status og veien videre
Spørreskjemaet ligger klart i questback og i papir form. Undersøkelsen skal ligge
åpen til 31.10. Aksjoner på Tangenten eller Nesoddbåten må planlegges.
Prosessen med introbrevet utføres av gruppa og legges fram for AU så snart som
mulig.
Høringsuttalelse om kulturplanen for Nesodden kommune
Menighetsrådet drøftet ulike innspill som synliggjør en inkluderende og raus
folkekirke – som den største kulturorganisasjonen på Nesodden med 12.000
medlemmer. Menighetsrådet utfordres til å komme med innspill til fellesrådets
medlemmer. Kirkevergen utarbeider høringssvar samlet for kirkene på Nesodden.
Godkjenning av gudstjenesteplan høsten 2016
Svein H. la fram oversikt med endringer.
Vedtak: Gudstjenesteplanen godkjennes slik den foreligger.
Informasjonsaker:
-Saker fra Fellesrådet
-Lunsjmøte mellom staben og m.råd tirsdag 11.okt kl 11.00-12.15
Misjonsprosjektet – MAF
Tidspunkt for samling der MAF inviteres til å informere. Forslag om å gjøre dette
søndag 23.10. kl 19 – og i en gudstjeneste før jul.
Innkommet post – blader fra organisasjonene
Eventuelt
-Representasjon lagt fram av Svein H.: Innsettelse av pastor i Misjonskirken 11.9.
og avskjed for pastor i Pinsekirken 18.9.
Vedtak: Svein H og Jan finner en som kan representere og overrekke blomster.
-Kirkekaffe for avskjed med kirketjener Petter Tønder 2.10. Menighetsrådet stiller
med en representant som kan overrekke blomster

Øvrige møtedatoer i MR:
11.okt – start kl 18.00. Videre felles møte for alle 3 m.råd kl 19.00-20.30 på kirkesenteret
29.nov

MUV:
06.12

