17/11-15 JH/FØ
REFERAT GJØFJELL MENIGHETSRÅD – første møte i nytt menighetsråd
Onsdag 11/11 2015 kl. 13.00 – 14.30

Sted: Hos Finn, Svestadveien 25

Tilstede: Finn Østmo (leder), Georg Børresen (sokneprestvikar), Lars Erik Granum
(nestleder), Torun Alexandra Johannessen, Bjørg Gravdal (vara), Ellef Gravdal (vara)
og Jan Heier (menighetsforvalter)
Forfall: Lillian Granum
Åpning : Lars Erik, leste fra andaktsboka «Alle dager», Grønnvik – teksten fra 12.11.
Protokoll – offentliggjøres på hjemmesiden etter neste møte
1/15

Innkalling og saksliste samt referat fra konstituerende møte
28/10 godkjent.

2/15

Innkommen post

Internt referat

-Blader fra organisasjoner.
-Brev fra Kirkerådet om registrering av inventar i kirkene.
Menighetsrådet sjekker med fellesrådet og kirkevergen hva som
er registrert av inventaret i Gjøfjell kirke.
3/15

Orienteringssaker
a.
b.
c.
d.
e.
f.

4/15

Rundt bordet – siden sist: 8.11. -13 barn fikk 4 årsbok
Nytt fra staben v/ Jan: Ny trosoppl medarb. Fra 16/11.
Kurs for m.rådsmedlemmer 16/11 kl.18, Son
Fellesrådsmøte 17/11
Julemesse Gjøfjell lørdag 21/11
Foreløpig regnskap for Gjøfjell 2015, se sak 10a.

Tanker for fremtiden – hva har vi lyst til å prioritere?
Henvisning til oppslag i Kirkespeilet om saker som de (vi)
nominerte til m.rådsvalget vil prioritere. Samtale rundt bordet,
bl.a. om: Bibeltroskap, alternative tilbud med musikk og kunst,
invitere med lokalmiljøet på Fagerstrand, ikke minst med tanke
på stor planlagt boligbygging, bibelgrupper, givertjenesten og
flere på gudstjenestene. OBS kirkebenkene er ualminnelig
vonde å sitte på.

Behov for
lyddemping i
menighetshuset –
oversendes
husstyret.
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5/15

Frivillige i Gjøfjell menighet
Utkast til oppgavebeskrivelser og lister over frivillige var
ettersendt innkallingen. Gjennomgang på neste møte.

6/15

Råd og utvalg og valg av representanter
Oversikt over råd og utvalg var ettersendt innkallingen og
representanter til to av utvalgene drøftet.

7/15

Vedtak: Representanter til trosopplæringutvalget – Lillian
Granum (om hun er villig) og Finn Østmo.

Finn spør Lillian G

Vedtak: Representant til Grønt utvalg – Tone Killingmo spørres.

Finn spør Tone K.

Menighetsutviklingsprosjektet 2016-2018
Orientering om opplegget ettersendt innkallingen.
Invitasjon fra kirkevergen til oppstartsmøte:
Torsdag 15. desember. kl 17-21 på Gjøfjell menighetshus.

8/15

Årshjul
Trolig ikke behov for m.rådsmøte i desember. Detaljert tidsplan
for våren settes opp når ny sokneprest er på plass.
M.råd i starten av januar - 5. eller 6.
Fellesmøte med de to andre m.rådene om trosopplæringsplan i
starten av januar.

9/15Ev Leie av Gjøfjell kirke
Søknader om leie av Gjøfjell kirke til konserter:
Søn. 6/12 kl 18.00 Fremad Janitsjar, gratiskonsert.
Søn. 20/12 kl 19.30 Nesodden Sangkor, selger billetter.
Disse har fått leie tidligere.
Vedtak: Søknadene innvilges.
10/15

Eventuelt.
a) Regnskap og budsjettjustering
Finn gikk gjennom de uformelle regnskapstallene pr 1.
november og et forslag til budsjettjustering.
Vedtak: Forslagene til budsjettendring godkjennes,
supplert med 15.000 for eksterne ofringer.
b) Støtte til Onsdagsåpent
Søknad fra Onsdagsåpent, garanti for tilskudd til kveld

Finn sjekker datoer
med Synnøve
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med Evangeliesenteret 18/11. kr 1500. (Reduseres ved
kollekten som tas opp.) Ref. budsjettpost 6:
Menighetsaktiviteter.
Vedtak: Søknaden om garanti innvilges.
c) Takk til Tone
for innsatsen i menighetsrådet og med drift av
menighetshuset.
Vedtak: Menighetsrådet kjøper blomst til Tone Killingmo.
d) Allsang i advent – med malerier
Allsang i advent i Gjøfjell kirke, søndag 29/11 kl 19.30.
Kammerkoret kan ikke synge, men Ingeborg
Christophersen skaffer andre musikere.
Svein Hunnestad leder kvelden.
Forslag fra Jan vedtatt: Torun Alexandra Johannessen
setter opp noen av sine malerier i kirkerommet.

Torunn ordner.
Blomst.
Utdeles 22.11 i
forbindelse med
presentasjon av
nytt m.råd.

Neste møte i menighetsrådet trolig 5. eller 6. januar. Avklares i midten av desember
når ny sokneprest begynner.

