REFERAT FRA GJØFJELL MENIGHETSRÅD
Tirsdag 6/9 2016 kl. 12-30 – 14.30
Sted: Hos Bjørg og Ellev Gravdal, Sproveien 222, Fagerstrand.
Til stede: Finn Østmo (leder), Svein Hunnestad (sokneprest, vikar for Synnøve
Sakura Heggem), Lars Erik Granum (nestleder), Bjørg Gravdal, Jan Heier (referent,
menighetsforvalter),
Forfall: Lillian Skånhaug Granum, Torun Alexandra Johannessen.
Åpning: Jan: Sang salmen God morgon seier soli.

50/16

Godkjenning
saksliste samt referat m.rådsmøte 24/5.

51/16

Orienteringssaker

av innkalling og

a. Rundt bordet – siden sist: Lars Erik er bekymret flytting av
postkontor fra Fagerstrand. Jan meldte behov for forutsigbarhet
rundt kirkevert og kirkekaffe ved gudstjenestene. Svein la fram
behov for å representere ved innsettelse av pastor i Misjonskirken
11.9. og avskjed for pastor i Pinsekirken 18.9.
b. Innkommen post v/ Jan. Medlemsblader
c. Torun har flyttet til Oslo. Bjørg er 1. vara og rykker derved inn som
menighetsrådsmedlem i Toruns sted, ref. § 7 i kirkeloven. Torun vil
gjerne å fortsette å bidra i rådsarbeidet (uten stemmerett). Hun
kan komme når hun har anledning. Svein ledet menighetsrådet i
bønn for henne og familien.
d. Fra ”Menighetsweekend” 26-28/9. «Nådens fellesskap». Svein
refererte fra samlingen på fredagskvelden. Bjørg refererte fra
samlingen med Sjøli lørdagen. Avslutningen var med stor deltakelse
i felles gudstjeneste i Gjøfjell kirke
e. Nytt fra trosopplæringsuyvalget (TU).
Referat fra siste møte
var sendt ut.
TU-medlem fra Gjøfjell,
Solveig Andresen Ots, er i dialog om å fristilles fra vervet i utvalget,
dersom hun går inn som en av lederne i ungdomsgruppen Follow.
Finn undersøker hvem som eventuelt kan avløse henne. Saken
utsettes til neste møte.
f. Ny trapp og rampe for kirken er litt utsatt. Arbeidet startet etter
planen 5/9 og skal være ferdig 17/9.
g. Status arbeider i menighetshuset v/ husstyret. Sak om elektriske
arbeider m.m. kommer på neste møte.

2

52/16

Ønsker for høstsemesteret
Vi tenker høyt! Utsatt til neste møte pgs tidspress.

53/16

Presentasjon av menighetens tilbud
a. Brosjyre: Se siste referat sak 44/16a. Finn jobber videre med forslaget.
b. Foreningsnytt: Forslag til annonse fra Lillian ble presentert med
kostnadsoverslag. Kan event. settes inn annenhver uke. Forslag om en
større annonse med foto av m.hus og tilbudene i starten av ett semester.
Behandles på neste møte.

54/16

Kontakt med innflyttere i sommer

55/16

Spesielt første del av Bakkeløkkafeltet, innenfor ungdomsskolen. Fra siste
referat: Ved oppstart …. deles det ut hvite roser på dørene i den nye feltet,
sammen med brosjyre for tilbudene. Vi planlegger avspark! Behandling
utsatt.
Menighetsutviklingsprosjektet (MUV) oppfølging.
Se siste referat.
a) Spørreundersøkelse legges ut i løpet av september.
b) Invitere til samling i høst der en i fellesskap lager en ”tidslinje” for
Gjøfjell menighet for perioden ca 1990 – 2016. Mange kan inviteres. Finne
dato på neste møte.

56/16

Regnskap og budsjett
Regnskapet 2015 er godkjent av revisor. Dette, samt en kommentar,
oppdatering av status 2016 og utkast til mulig justering av budsjett 2016 ble
lagt fram på møtet av Finn. Drøftingen avklarte at det foreløpig ikke er
nødvendig å justere budsjettet.

57/16

Diakoniutvalg
Mail med vedlegg fra Turid Øyna 13/8 var vedlagt.
Vedtak: Forslag om felles diakoniutvalg for alle tre menighetene støttes,
samt at Gjøfjell da oppnevner ett medlem.

58/16

Kulturplan 2016 -23 for Nesodden Kommune
Til uttalelse med frist 30/9. Vi ser spesielt på kapittel om Kirken, s. 12 og
på Fagerstrandområdet generelt.
Finn skriver et forslag som sendes m.rådet.
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59/16

Årshjul høsten 2016
Neste møter i m.rådet: 6/9, 11/10 og 8/11 kl. 12.30
Fellesrådsmøter 17/8, 21/9, 19/10, 16/11, 14/12
MUV-møte 6/12 trolig kl. 16

60/16

Eventuelt
- Kirketjener Petter Tønder takkes av med kirkekaffe i Nesodden
menighetshus søndag 2.10. kl 13. Finn sikter på å delta og hilse fra Gjøfjell
m.het.

Neste møte i menighetsrådet er 11/10 kl. 12.30

