REFERAT - Nesodden og Gjøfjell menighetsråd
Tid: Tirsdag 30. september kl 19.00 – kl 21.05
Sted: Gjøfjell menighetshus
Til stede: Finn Østmo (leder), Tone Killingmo, Lars Erik Granum, Anne Marit Tronvik
(sokneprest), Ingelil Mitchell, Evy Ruud, Jan Heier (menighetsforvalter), Karin
Carlson (leder av styret for Nesodden menighetshus),
Fraværende: Gjertrud Blaasvær, Anne Grethe Gullerud
Møteleder: Finn
Referent: Jan
Åpning: Lars Erik, minte oss på det første budet:
”Du skal ikke ha andre guder enn meg.”
103/14

Godkjenning av innkalling og saksliste – Godkjennes

104/14

Godkjenning av siste referat, 26. august - Godkjennes

105/14

Postliste v/ Jan
- Mer himmel på jord, visjon 2015 – 2018 fra Kirkerådet
- Søknader ofring 2015
Orienteringssaker

106/14

a.

b.
c.
d.
e.
f.

Rundt bordet – siden sist: Konfirmantpresentasjoner med
mange på kirkekaffe i begge menighetshusene. Dugnad på
Nesodden menighetshus 1.10. med rydding og vasking
Referat fra møte i Fellesrådet 16/9. Ny kirke, prostidiakon
Siste om ”Menighetsutvikling i folkekirken”, mulig start 2016
Nytt fra husstyret for Nesodden menighetshus. Dugnad
1.10., 18.10.
Fra strategimøte i Gjøfjell 22/9. Referat kommer fra Finn.
Status for saken ”ett eller to m.råd”. Se sak 115/14 B

Vedtak: Tas til orientering
107/14

Gjertrud søker om uttreden av helsemessige grunner.
Vi fikk en trist melding fra Gjertrud 4/9 (videresendt til resten av m.rådet 8/9): ”
Av helsemessige årsaker ber jeg om permisjon fra menighetsrådet og de
oppgaver jeg har påtatt meg der, resten av tiden. Dette gjelder basarkomitè og
utdeling av gløgg 1. søndag i advent. Jeg sitter også i Fellesrådet, så her må
man finne ny representant.”
Fra kirkelovens § 7: ”Menighetsrådet kan etter søknad frita, for et
kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten
uforholdsmessige vanskeligheter eller belastning kan skjøtte sine plikter
i vervet.”
Når det gjelder andre som kan overta hennes verv, se sak 108,109 og 115a.
Vedtak: Gjertrud Blaasvær innvilges, etter søknad, permisjon fra
menighetsrådet for resten av valgperioden.

2
108/14

Valg av ny nestleder i menighetsrådet
Nestleder Gjertrud har fått permisjon. Leder og nestleder velges for ett år av
gangen, gjerne ved årsskiftet.
Vedtak: Lars Erik Granum avløser Gjertrud som nestleder resten av dette året.

109/14

Valg av representanter fra Nesodden i Fellesrådet
Det skal her være to representanter og en vara fra hvert av menighetsrådene.
De velges for hele menighetsrådsperioden. I dag er Gjertrud og Evy
representanter og Ingelil vararepresentant. Gjertrud søker om permisjon fra
menighetsrådet ut perioden. . Anne Grethe har meldt fra at hun på grunn av ny
arbeidssituasjon ikke kan regne med å møte regelmessig i m.rådet.
Vedtak: Ingelil Mitchell velges som representant til Fellesrådet. Anne Grethe
Gullerud velges som vararepresentant til Fellesrådet.

110/14

Frivillighet – våre ulønnede medarbeidere
Dette viktige emne er gjennomgangstema på 3 m.rådsmøter:
26/8 begynte vi å få oversikt over frivillige i dag.
30/9 fullfører vi det, og drøfter noe om hva som er viktig for rekruttering og
oppfølging.
Lister over de frivillige i de to menighetene var sendt ut. Siktepunktet med
disse listene er å vise frivillige i menighetene. Listene ble kommentert og
supplert.
28/10 kommer Ingeborg Lidal fra Skoklefall, se sak 94, og forteller om
organisering av frivillige i denne menigheten. (hun kunne ikke 30/9).

111/14

Budsjettjustering Nesodden menighet
Et foreløpig utkast ble delt ut på møtet. Trolig mangler vi fortsatt noen
opplysninger for å vedta justeringen nå.
Vedtak: Behandlingen utsettes.

112/14

Fornyelser Nesodden m.hus
Leder i husstyret Karin Carlson opplyser at de tar sikte på å få anbud på
innvendig renhold i menighetshuset før det blir malt, samt montering av egen
strømmåler for barnehagen.
Vedtak: Menighetsrådet godkjenner tilbudet på renhold på ca. 25.920 eks
mva. Kostnaden dekkes av kapitalen til Nesodden menighet.

3
113/14

Neste felles menighetsrådsmøte med Skoklefall
Tirsdag 21. oktober kl 18.30 – 21.30 (klokkeslettene
Ikke sjekket med Skoklefall v/ Turid ennå)
Kirkevergen foreslår et par saker, og kan eventuelt komme:
- Fellesrådets og m.rådenes økonomi med konkretisering.
- Menighetsutvikling i folkekirken, også med mer konkretisering.
Prost Hege Fagermoen informerer om Prostidiakonstillingen og høringen
«Staten og Den norske kirke – et tydelig skille»

114/14

Oppdatering av årshjulet
Gjennomgang av kalenderen og datering.

115/14 a Erstatter for Gjertrud i Gudstjenesteplanutvalget
I m.rådsmøte 26/11-13 ble Gjertrud, fra m.rådet, og Hans Jørgen Schorre
valgt, samt Anne Marit.
Gjertrud går ut av m.rådet (sak 107) og erstattes av en annen fra Nesodden
m.het.

115/14 b

Vedtak: Inger Johanne Bjerve spørres om å erstatte Gjertrud i
Gudstjenesteplanutvalget.
Menighetsmøte om ett eller to menighetsråd
(Det har vært litt frem og tilbake med prosten når det gjelder hvordan denne
søknaden om opphør av prøveordningen skal fremmes korrekt formelt sett.)
Prosten opplyser at søknaden skal sendes departementets kirkeavdeling og at
departementet anbefaler at det også holdes formelt menighetsmøte på saken,
selv om det ikke er at krav etter kirkeloven.

115/14 c

Vedtak: Det holdes menighetsmøter om saken etter gudstjenestene i Gjøfjell
søndag 26.10. og Nesodden søndag 2.11.
Søknad om ofringer til NOAS
Vedtak: Søknaden tas med i vurderingen for 2015.

OBS Felles menighetsrådsmøte med Skoklefall: Tirsdag 21. oktober i prestegården kl
18.30 avsluttes med nattverd i Nesodden kirke.
Neste menighetsrådsmøte: Tirsdag 28. oktober kl. 19.30, Nesodden menighetshus.

