Protokoll fra møte i Nesodden menighetsråd
Tid: Onsdag 3. februar 2016 kl. 19.00-21.10
Sted: Hos Synnøve i Prestegården
Tilstede: Arne Bjerke (leder), Tore Henriksen (nestleder), Halvor Håkanes, Arne Neegaard,
Evy Ruud (1. vara), Synnøve Sakura Heggem (sokneprest), Jan Heier (menighetsforvalter).
Forfall: Gry Skurdal (2. vara), Hans Jürgen Schorre (3. vara), Ingelil Mitchell (4. vara), Øivind
Strøm (5. vara), Karin Carlsson (leder for husstyret)
Gjester: Prost Hege Fagermoen og kirkeverge Frank-Willy Vindløv Larsen.
Prosten informerte i slutten av møte – se under eventuelt.

Sak 10/16

Velkommen til gjester, presentasjonsrunde.
Godkjenning av
Innkalling og saksliste
Referat fra forrige møte 12.1.2016

Sak 11/16

Tirsdagsmiddag på menighetshuset
fra 9.2.2016 kl 17-19.
Gruppa med Annie Wold, Vivi Bratlie, Reidun Karoliussen, Bjørg Due og Gry
Skurdal er i gang med forberedelser og markedsføring.

Sak 12/16

Orienteringer
- Fellesrådsmøtet 19.1. Saker knyttet til Nesodden sokn: Arne Neegaard er
valgt til nestleder. Forslag om å sette av midler til vedlikehold av Nesodden
kirke, falt mot stemmen til Arne Bjerke.
- Rundt bordet – Synnøve informerte om prosjektet til kunstneren Åsmund
Seip. Saken følges opp på neste møte.
- Nytt fra Kirkesenteret: Ordinasjon ved biskopen av Silje M.K. Nygård i
Skoklefall kirke 21.2.
- Innkommet post – blader fra organisasjonene.
- Møteplan for menighetsrådet 2016: Onsdag 9. mars kl 18 på
menighetshuset.

Sak 13/16

Status – Menighetshuset
- Saken utsettes.

Sak 14/16

Menighetsutviklingsprosjekt – avtale med MF
Orientering v/kirkevergen: Prosjektet er kunnskapsbasert og bygger på
erfaringer fra andre lokale prosjekt i Den norske kirke. Første fase vil være
kunnskapsinnsamling av hvilket forhold et utvalg av medlemmene har til
Nesodden kirke/menighetshus og hva de ønsker at folkekirken skal være - og
tilby til lokalbefolkningen. Gjøfjell og Skoklefall menighetsråd har i januar
2016 undertegnet avtalen med Menighetsfakultetet. Kirkevergen anbefalte at
menighetsrådet undertegnet avtalen.
Vedtak: Nesodden menighetsråd undertegner avtalen med MF. Halvor
Håkanes er prosjektleder fra menighetsrådet.

Sak 15/16

Årsmøte onsdag 20.4.2016 kl 18
Riksantikvar Jørn Holme holder foredrag i Nesodden kirke.
Tema: Ansvaret kommunen har ved bevaring av kulturminner. Videre
planlegging av årsmøte, servering og markedsføring på neste møte.

Sak 16/16

Søknader om ofringer i 2016.
Arne N og Arne B la fra innstillingen.
Vedtak: Blå Kors, Kirkens Bymisjon, Kirkens Nødhjelp, Care, Norsk
Folkehjelp, TV-aksjonen (Røde kors), Redd Barna

Sak 17/16

Trosopplæringsplan, skal vedtas i m.råd innen 1. mai
Referat fra felles møte 26.1. ble delt ut. Hege og Jan presenterte kort
bakgrunnen, arbeidet og tiltakene. Videre prosess med planen skjer i
trosopplæringsutvalgets møte 17.1. Fra Nesodden deltar Tore Henriksen og
Inger-Anny Wattum. Trosopplæringsleder Jarl Eidjord vil delta på neste møte
i menighetsrådet.

Sak 18/16

Eventuelt
-Søknad om leie av Nesodden kirke til økokunst-videodokumentasjonprosjekt.
Vedtak: Menighetsrådet slutter seg til innstillingen fra kirkevergen. Leie i to
dager innvilges for Granborg produksjoner ved Liv-Kathrine Nome.
-Vigsling av ny kirkegård søndag 8. mai gjennomføres med gudstjeneste ute
på kirkegården. Staben planlegger videre.
-Prosten informerte om ny ordning for arbeidstidsregistreringen for prestene
med 35,5 times arbeidsuke. Prosten oppfordrer til at møter om mulig legges
før kl 20, da møter etter kl 20 utløser 100 % overtid.
Prestene skal i året ha 38 gudstjenester på søn- og helligdager.
Status for bemanning av prestetjenesten på Nesodden i 2016 ble
kommentert av prosten.

NESTE møte er onsdag 9. mars kl 18-20 på menighetshuset.

