REFERAT FRA MØTE I NESODDEN OG GJØFJELL MENIGHETSRÅD
Tirsdag 5/5 2015 kl. 19.00 – 21.30
Sted: Gjøfjell menighetshus

Til stede: Finn Østmo (leder), Anne Marit Tronvik (sokneprest), Ingelil Mitchell, Lars
Erik Granum (nestleder), Tone Killingmo, Jan Heier (menighetsforvalter)
Forfall: Anne Grethe Gullerud, Evy Ruud, Karin Carlson (leder av styret for
Nesodden menighetshus)
Åpning: Ingelil - om å bli til velsignelse og bli velsignet.

51/15

Protokoll – offentliggjøres på hjemmesiden etter neste møte
Godkjenning av innkalling og saksliste

52/15

Godkjenning av menighetsråds-referat 17/3

53/15

Post
Blader mottatt fra organisasjoner ligger på kirkesenteret
Orienteringssaker

54/15

a.
Rundt bordet – siden sist. Gjøfjell: Dugnad og mange på babysang i
menighetshuset. Nesodden: Dugnad – rydding rundt menighetshuset.
Jord kommer. Anne Marit: Konfirmantleir og onfirmasjonsgudstjenester.
Flott ungdom!
b.
Nytt fra Fellesrådsmøte 29/4: Høringen – Veivalg,
Menighetsutviklingsprosjektet – info ved Erling Birkedal.
c.
Borg lederforum 18/4 Finn var der og informerte fra samlingen. Hefte delt
ut: Strategiplan for Borg bispedømme
d.
Anne Marit informerte om
-høstens gudstjenesteplanlegging
-vikar-sokneprest i høstsemesteret blir Georg Børresen fra Ås.
e.
Nesodden menighetshus: Arbeid med tilbud
for innbygging av galleriet. Vurdering av kloakkløsning.
Vedtak: Tas til orientering
55/15

Evaluering av årsmøtet
Det har vært mange positive tilbakemeldinger fra folk som var på årsmøtet.
Lærdommer som kan komme til nytte neste gang: Viktig å ha klare vedtak
om årsmelding og regnskap etter presentasjon og spørsmålsrunde.
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56/15

Veivalg for fremtidig kirkeordning
Et høringsnotat på fryktinngydende 95 sider, dat. februar 2015 fra
Kirkerådet, ble sendt/gitt oss med følgebrev 23/2 fra kirkeverge Frank Willy
og menighetsforvalter Jan.
På lederseminaret for Borg bispedømme 18/4 sto bl.a. dette i fokus. Det er
særlig kapittel 5,
”Den lokale kirkes organisasjon og ledelse” (side 37-52)
som Kirkerådet ønsker at m.rådene kommentarer.
Viktigst for oss kan kanskje være spørsmålene 6-8 på side 47 om
Fellesrådene. Fristen for uttalelser er 4/6.
Saken ble behandlet 29/4, i fellesrådet.
Saken må behandles i m.råd 5/5. (Vårt neste m.rådsmøte er 17/6, etter
fristen.)
Kirkevergens innstilling til Fellesrådet var vedlagt.
Menighetsrådet drøftet videre prosess med felles møte 19.5. og videre
behandling fellesrådet i juni. Rådet reflekterte over spørsmålene 8, 9 og 10
som direkte berører soknenivået. Saken drøftes videre på felles m.råd
19.5.

57/15

Opplegg for kirkevalget i september
a) Nominasjonen
Ref. Valghåndbok s. 154 og § 7-6 s. 163, i all enkelhet på nett:
http://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styreskirken/kirkevalget/2015/formedarbeidere/valghaandbok_2015_interaktiv.pdf
Nominasjonskomiteene leverer sine kandidatlister til valgstyrets (som er
m.rådet) leder innen 1. mai. M.rådet skal godkjenne listene, (selv om de
ikke har 9 navn, dvs 4 for medlemmer og 5 vara) innen 8.mai.
Listene ble presentert på møtet: Nesodden 5 navn og Gjøfjell 4 navn.
Vedtak: Listene fra nominasjonskomiteene godkjennes.
Hvis en kandidatliste ikke inneholder 9 navn skal det åpnes for
”supplerende nominasjon”. Valgstyret har den oppgaven. Valgstyret skal
kunngjøre de endelige listene snarest mulig og senest 8. juni.
Vedtak: Det åpnes for supplerende nominasjon for Nesodden menighet og
Gjøfjell menighet.
b) Valgteam
Det opprettes et valgteam i hver menighet for den praktiske gjennomføring
av valget. Menighetsforvalteren vi stå for dette.
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58/15

Vedtak: Nominasjonskomiteene har levert lister fra sitt arbeid: Gjøfjell – 4
navn. Nesodden – 5 navn. Listene har underskrifter fra 10 forslagstillere.
Listene godkjennes av menighetsrådet. Menighetsrådet åpner for
suppleringsvalg innen 8.6.
Budsjett Nesodden
Saken utsettes.

59/15

Basarkomite for Nesodden
Anne Marit fortsetter i komiteen.

60/15

Årshjul
Oppdatering av vårens og skisse til høstens.
Neste menighetsrådsmøte flyttes til tirsdag 17.6. kl 19.00
Menighetsrådsmøter: 25.8.

61/15

Eventuelt
To saker fra Jan:
a.
Utleie- søknad om konsert onsdag 13.5. i Nesodden kirke: Paulus
Barokk ved Siv Thomassen (anbefalt av kantor Ingeborg)
Vedtak: Utleie godkjennes.
b.
Kirkeverter til 3 konfirmasjoner i Gjøfjell søndag 10.5. Det er viktig at
menigheten er synlig som vertskap. Kan deles av flere. Tone holder i
dette.
c.
Støtte til vanskeligstilte. Sak fra Anne Marit om økning av maks. beløp
pr. sak som ble vedtatt til 2000 kr i sak 34/15 i møte m.rådsmøte 17/2.
Vedtak: Maks beløp settes til kr 5.000.
d.
Puter i begge kirkene. Det er behov for fornyelse – særlig i Gjøfjell
kirke. Tone sjekker pris og menighetsrådet søker fellesrådet om å
dekke kostnaden.
e.
Statutter for fond til støtte for vanskeligstilte. Anne Marit la fram endelig
forslag. Vedtak: Statutter vedtas.
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f.
Gave til Anette som gifter seg 15.5.
Vedtak: Det bevilges kr 500 fra hver menighet. Nesodden dekker
summen for Gjøfjell.

Neste menighetsrådsmøte: Tirsdag 16/6 kl.19.00 i prestegården.

