Skoklefall menighetsråd
PROTOKOLL
Tid: tirsdag 14. mai 2013 kl 18.30 – 21.00
Sted: Skoklefall menighetshus
Til stede: Turid Øyna (leder), Rolf Dagfinn Pettersen, Ingeborg Beate Lidal, Randi Margrethe
Mathiasdatter Larsen, Anne Garmark, Tryggve Knudsen, Hilde Bergersen, Svein Hunnestad
(sokneprest), Jan Heier (menighetsforvalter)
Gjest: Kommunalsjef for helse og omsorg Anita Nilsen (fra kl 19.30)
Åpning: Randi
Referent: Jan Heier
Protokoll – offentliggjøres på hjemmeside etter neste møte
Hovedsaker: Gudstjeneste for alle
Sak 23/13
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av protokollen fra møtet 12.3
Vedtak: Protokollen vedtas og legges på kirkens hjemmeside.
Protokollen fra årsmøtet 9.4. foreligger underskrevet.
Sak 24/13
Godkjenning av regnskapet for 2012 og budsjettet for 2013
Korrigeringer er foretatt etter gjennomgang av revisor.
Vedtak: Regnskapet for 2012 godkjennes. Budsjett for 2013 godkjennes.
Sak 25/13
Møtedager 2. halvår:
August: Tirsdag 27.8. Kl 18.30
August: Menighetsweekend i Ørje 30.8. – 1.9.
September: Onsdag 18.9. Kl 16.30. Prostisamling, Nesodden menighetshus
Oktober: Tirsdag 8.10. Kl 18.30
November: Mulig frivillighetssamling lørdag 2.11.
November: Torsdag 14.11. kl 17.30. Prostevistas, Gjøfjell menighetshus.
Desember: Tirsdag 10.12. Kl 18.30
Sak 26/13

Eventuelt og orienteringssaker
- Plan for oppussing av menighetshuset: Komiteen starter planleggingen med et
møte 5.6.
- Randi M Larsen har søkt og fått innvilget permisjon i ett år fra sin 40 % stilling
som trosopplæringsmedarbeider. Randi informerte hvordan
trosopplæringsteamet vil drive videre og om hvordan hennes funksjon/oppgaver
vil bli ivaretatt i permisjonstiden. Anette Kaarud får utvidet sin stilling til 80 %.
Vedtak: Informasjonen og planer om kor for barn tas til orientering.
- Randi M. Larsen, søknad om permisjon fra vervet i menighetsrådet.
Vedtak: Menighetsrådet innvilger søknaden om permisjon i perioden 30.6.2013
til 31.8.2014.
- Info om noen gudstjenester fremover v/ Svein.

2.6. Minglegudstjeneste med babysangdeltagerne og kirkekaffe.
12.6. Vesper med folkemusikk og Georg Børresen.
16.6 Gudstjeneste der Coro Misto deltar. Vi ønsker å legge til rette for deltakelse
i Pilegrimsvandringen mellom Nesodden og Gjøfjell etter vår gudstjeneste.
14.8. Vesper med utsending av Randi M. M. Larsen til Sør-Afrika.
Vedtak: Behov for organisering av kirkekaffe m.m. tas med videre planlegging.
- Informasjon om prostisamling 18.9 og prostevisitas 14.11 v/ Jan. Hold av
datoene for møter og samlinger.
- Invitasjon til inspirasjonssamling for grønne menigheter 23.5 kl 19-21 i Råde.
Vedtak: Hilde Bergersen deltar fra menighetsrådet, sammen med Helene
Skånland som er Skoklefalls representant for vår Grønne menighet. Det er
ønskelig at flere deltar.
- Evaluering av årsmøte og fest 9.4. Regnskap. Utsettes til neste møte.
Sak 27/13

Innkommet post fra:
- Diverse blader som settes i bladhylla eller deles ut
- IKO - Informasjon om Min kirkebok for 2-åringer
- DNK - Årsrapport 2012 og heftet ”Konfirmant 2014”

Sak 28/13

Folkehelsedagene 19. – 22. september
Referat fra møte 22.4. var sendt ut. Invitasjon til å delta med aktiviteter.
Hvilke aktiviteter vil kirken på Nesodden tilby?
Jan informerte om planer og ideer for gudstjenester og menigheter. Det blir
viktig å prøve ut ulike arrangement med lav terskel i alle kirker og menighetshus.
I Skoklefall kan det være aktuelt å ha en åpen dag lørdag 21.9. med konsert,
babysang m.m. Dette må samkjøres på epost fram til frist for å sende
kommunen program 15.6.
Vedtaket: Menighetsråd støtter initiativet og vil invitere til samarbeid om
arrangement.

Sak 29/13

”Gudstjeneste for alle”
Kommunalsjef for helse og omsorg Anita Nilsen informerte om målgruppene og
hvordan kommunen tilrettelegger tilbud og gjerne vil samarbeide.
Menighetsrådet ønsker å legg til rette for en bred deltakelse i våre vanlige
gudstjenester. Menighetsrådet er positive til at brukernes tros- og
livssynsutøvelse blir kartlagt av kommunens ansvarlige tjenesteyere. Når behov
er kartlagt, ønsker MR å utvikle tilrettelagte gudstjenester.
Menighetsrådet oppsummerte hvilke ressurser vi kan dra veksler på: Andres
erfaringer, materiell utarbeidet av Kirkerådet m.fl., pårørende, engasjerte
personer i våre tre menigheter, godt samarbeid med ansvarspersoner i
kommunen, spesialprest Torgauten i Borg Bispedømme ønsker å være en
ressursperson.

Samtalen gav større innsikt i de ulike målgruppene og behov for tilrettelegging.
Det er interesse, men viktig å ha tett dialog med tjenesteytere og pårørende.

Pågående
saker:
Neste
møte:

- Fremdriftsplan: To gudstjenester for psykisk utviklingshemmede høsten 2013.
(Lørdager i oktober og desember.) Den ene kan være en tilrettelagt julevandring.
Viktig å holde kontakten og delta på dialogmøter kommunen arrangerer for å
høre behov og få dialog med ulike brukere.
Ny kirke: Det planlagte møtet med rådmann og ordfører er utsatt.
Tirsdag 11. juni kl 18.30 hos Jan H. i Søndre Sprovei 37 (nord for Fagerstrand)

