PROTOKOLL Skoklefall menighetsråd
Tid: Tirsdag 7. juni 2016 kl 18.00 – 20.00
Sted: Nesodden kirkesenter
Til stede: Svein Otto Fredwall, Ingeborg Lidal, Ane Gjengedal Ruud, Marit
Tobiassen, Kirsti Langvatn, Svein Hunnestad (sokneprest), Jan Heier (menighetsforvalter)
Forfall: Turid Øyna, Leif Clifford Marcussen, Anne-Helene Haaland, Rolf Pettersen, Rune
Borknes, Kai Heggelund
Gjest: Prost Hege Fagermoen
Møteleder: Svein Otto
Referent: Jan H.
Åpning: Jan – salmetone fra Setesdal – God morgon seier soli
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Godkjenning av innkalling
Godkjenning av protokoll fra 10.05.2016
Aktuelle saker i forhold til prostiet ved Prost Hege Fagermoen -Prestenes
arbeidstids ordning
-Prestesituasjon på Nesodden: Kapellan Helge Nylenna er tilbake fra permisjon
1.8.2016. I juni og juli er det to prester som også skal avvikle noe ferie. Prosten
ser særlig på belastningen prestene har på Nesodden med økende antall
gravferder denne sommeren.
-Trosopplæringsplan behandles og det gis tilbakemelding i september – før
endelig innsending 1.11.
-Forordning av gudstjenester. Varsling om endring fra biskopen.
-Ny vigselsliturgi er nå oversendt Kirkerådet og forventes behandlet i Kirkemøte i
2017. Den nye liturgien kan brukes av alle.
MUV: Oppsummering fra samlingen 12. mai og drøfting av videre arbeid.
Vedtak: Arbeidsutvalget (Svein Otto, Ingeborg og Svein) utgjør styringsgruppe
for MUV.
Informasjonsaker:
-Vesper 15.6.: Tema er «Diakoni i vår folkekirke» der Svein H samtaler med
prostidiakon Atle Eikeland. Mysen mannskor synger. Servering vurderes i forhold
til sommerværet (is?). Svein H oppfordret menighetsrådet om å dele
informasjonen på facebook.
Innkommet post – blader og magasiner
Eventuelt
-Pride i Oslo 22. – 26.6.2016. Forslag fra Jan Heier om at Skoklefall
menighetsråd tilslutter seg Kirken på Pride. Dette begrunnes i at menighetene i
Oslo har fattet slike vedtak. Vedtak: Skoklefall menighetsråd tilslutter seg Kirken
på Pride.
-Renholdsarbeider i menighetshuset. Saken var meldt inn som orienteringssak
fra arbeidsutvalget for menighetshuset og ble drøftet i rådet. Menighetsrådet ser
at det kan være behov for bedre renhold i menighetshuset, men ønsker at saken
blir bedre belyst før det evnt fattes vedtak om ansettelse.
Vedtak: saken tas opp som egen sak på neste MR-møte 16.08.
-Ansettelse av organist i Skoklefall kirke – 25 %. Tre søknader kom innen fristen
1.6. Svein Hunnestad og Turid Øyna deltar (vara Marit Tobiassen).
Vedtak: Menighetsrådet forventer at alle tre søkerne blir innkalt til intervju og
prøvespilling.
-Møteplan: Årets siste møte blir 29.11. pga MUV2 samling 6.12.

