Protokoll fra møte i Nesodden menighetsråd
Tid: Tirsdag 24.11.2015 kl 19.00-21.00
Sted: Nesodden menighetshus
Tilstede: Arne Bjerke (leder), Tore Henriksen (nestleder), Halvor Håkanes, Evy Ruud (1.
vara), Gry Skurdal (2. vara), Karin Carlson (leder for husstyret), Jan Heier
(menighetsforvalter)
Meldt forfall: Arne Neegaard, Georg Børresen (sokneprestvikar), Hans Jürgen Schorre (3.
vara), Ingelil Mitchell (4. vara), Øivind Strøm (5. vara)
Møteleder: Arne Bjerke

Referent: Jan Heier

Sak 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste
Referat fra konstituerende møte 27.10. godkjennes.

Sak 2/15 Onsdagsmiddag på m.huset i 2016:
Det er ikke avklart hvem som han stille opp som ansvarlige. Gry følger opp
dette.

Sak 3/15 Orienteringer
- Kurs for MR medlemmer i Son 16.11.
- Fellesrådsmøte 17.11.: Status ny kirke ved Skoklefall, behov for vedlikehold
av kirkene, vigsling av ny kirkegård 8.5.2016
- Rundt bordet – siden sist
- Nytt fra Kirkesenteret: Isa S. Asmundrud, ny trosopplæringsmedarbeider –
babysang m.m.
- Menighetsutviklingsprosjektet, oppstart 15.12. på Gjøfjell m.hus.
Menighetsrådet med vara er invitert.
- Innkommet post: Diverse bladet fra organisasjoner
- Post til N menighetshus: Brannvesenet - diverse pålegg om brannteknisk
tegning og kart over rømmingsvei, Anja Antonsen er ansvarlig for å følge opp.
Kommunen – krav til avløp, må sees i sammenheng med prosjektert nytt
bårehus. Karin Carlson sender brev.

Sak 4/15 Menighetshuset
- Valg av styre for ny 4-årsperiode. AB la fram innstilling:
Karin Carlson (leder), Gry Skurdal (nestleder), Øivind Strøm, Halvor Håkanes,
Arne Bjerke
Vedtak: Menighetsrådet godkjenner forslag til nytt styre for menighetshuset.
- Orientering fra leder av husstyret, Karin Carlsson: Lerret og projektor kjøpes
inn og dekkes av midler fra trosopplæringsfondet til fellesrådet.
- Leder orienterte om behov rensing av tak, maling utvendig samt
oppgradering av våtrom.

Sak 5/15 Kort gjennomgang av råd og utvalg.
Disse ble oppnevnt:
- Gudstjenesteplanutvalg: Halvor Håkanes, Hans Jürgen Schorre
- Trosopplæringsutvalget: Tore Henriksen, Inger Anny Wattum
- Grønn kirke: Hans Jürgen Schorre
- Menighetsutvikling: Velges etter oppstartsmøte 15.12.
- Kirkens Nødhjelp: Gry Skurdal
- Julebasar: Anne Marit Trondal, Evy Ruud, Ingelil Mitchel.
- Frivillighetskoordinator: Utsatt
- Menighetsweekend: Tore Henriksen
Sak 6/15 Hva ønsker vi å få til i 4-års perioden?
Åpen post og fri med meningsutveksling:
-Drenering og nytt dekke på kirkebakken, rengjøring/kalking av kirken
innvendig, åpne kirken for ulike aktiviteter
Sak 7/15 Utleie av Nesodden kirke i desember.
Oversikt over konserter var sendt ut.
Vedtak: Søknadene innvilges
Sak 8/15 Neste møte
Tirsdag 12.1.2016 kl 19-21
Planlegge fellesmøte med alle m.råd i midten av januar – tema
trosopplæringsplan. Arne følger opp de andre to lederne.
Sak 9/15 Eventuelt
-Fjerning av bånd fra nye graver. Karin påpekte en uheldig praksis.
Begrunnelsen fra kirkegårdsarbeider er at rådyrene drar med blomster og band
til skogs. Representantene i fellesrådet tar opp praksisen med kirkevergen.
-Menighetshusets regnskap føres av Isaksen for 2014.
-Anne Marit Tronvik presenterte opplegg for en forenklet julebasar etter
gudstjenesten søndag 29.11. Hun etterlyste hjelp til loddsalg fredag og lørdag,
rigging og matsalg ved basaren søndag.

