REFERAT FRA MØTE I NESODDEN OG GJØFJELL MENIGHETSRÅD
Tirsdag 16/6 2015 kl. 19.00

Sted: Svestadveien 25

Til stede: Finn Østmo (leder), Ingelil Mitchell, Lars Erik Granum (nestleder), Tone
Killingmo, Evy Ruud, Jan Heier (menighetsforvalter) referent, Karin Carlson (leder av
styret for Nesodden menighetshus).
Forfall: Anne Grethe Gullerud, Anne Marit Tronvik (sokneprest)
Åpning: Evy, sang for oss – «Ære være deg o gud» og leste fra Lukasevangeliet

62/15

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

63/15

Godkjenning av menighetsråds-referat 5/5
(55/15: Det kreves ikke at årsmøtet treffe vedtak om årsmelding og
regnskap. Ref. Kirkeloven §§ 9-11)

64/15
65/15

Post
Blader fra organisasjoner
Orienteringssaker
a. Rundt bordet – siden sist.
Blomsterkasse ved Nesodden kirke. Hente blomster på Strand gartneri.
Evy, Ingelil og Karin følger opp.
b. Nytt fra Fellesrådsmøte 2/6. Høring: Veivalg
c. Uttalelsene om Veivalg innsendt 3/6.
d. Ny trosopplæringsleder har takket ja 14.6.2015:
Jarl Eidjord, Oppegård
e. Ny sokneprest:
Midlertidig fra 16.9.-15.12.2015 – Georg Børresen
Stillingen har vært utlyst: 4 søkere. Se sak 72/15

66/15

Misjonsprosjekt - Gjøfjell menighet
Se referat 17/3 sak
38/15 om bakgrunnen. Det ble da vedtatt: ”Det opprettes et misjonsutvalg
i Gjøfjell menighet med følgende vedtak:
- Forslag til mandat vedtas.
- Norsk Misjonsselskap NMS velges som samarbeidsorganisasjon.
Sammensetning av utvalget vedtas: Toralf Roaldseth, Sissel Roaldseth
og Bjørg Gravdal. ” Det ble også bestemt å invitere en representant for
NMS til å informere m.rådet.
Representanter for NMS deltok på m.rådsmøtet og informerte om aktuelle
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prosjekter. De nyoppnevnte medlemmene i utvalget deltok også.
NMS ved regionleder Magne Mjærum og Ivar Smedsrød presenterte sin
organisering og ulike avtaler med menigheter. Bygging, Bistand og
Budskap. Fokus prosjekter kan kombinere to av disse i et prosjekt.
Menigheten må ha en prosess før det velges et prosjekt og skrives en
avtale. NMS stiller på en kickoff – for eksempel gudstjeneste og fest der
plakat signeres.
Eksempel på prosjekter:
MALI: Fulani folket - oversettelse av gamle testamentet.
Radioprogrammer. Kirkebygg. Diakoni. Bistand – landsbyutvikling.
LAOS og THAILAND: Laos: Landsbyutvikling – rent drikkevann
Thailand: Evangelisering. Barn – skolefritidsordning, musikkskole og
leirskole.

67/15

Vedtak: Menighetsrådsmedlemmene gir tilbakemelding til m.rådsleder
om valg av land innen 1 uke. Misjonsutvalget vil deretter komme med
forslag til prosjekt.
Bygningsarbeider i Nesodden menighetshus
Husstyret ved Karin la fram 3 saker, inkludert pristilbud,
1. Mulig innbygging av balkong i menighetssalen
I menighetsrådsmøte 17/3 ble skisser til innbygging av balkongen
presentert. Vedtak: ”Det lages en kort beskrivelse og snekkere bes gi
tilbud på grunnlag av tegninger og beskrivelse.” Dette ble gjort.
Brannhensyn undersøkes nå.
Karin oppsummerte arbeidet så langt. To tilbud om innbygging er mottatt.
Kun en av dem kan gjøre jobben i juli når barnehagen er stengt.
Vedtak: Tilbudet på kr 97.000 fra byggmester Kulterrud aksepteres.
Endring av vanlig dør til branndør kommer i tillegg. Han utfører jobben i
juli.
2. Innvendige malerarbeider
for større deler av menighetshuset, gjøres i juli når barnehagen er stengt.
Vedtak: Tilbud malearbeid kr 92.700 fra Truls Lier aksepteres. Han
sørger for at jobben utføres i juli.
Stillasleie kommer i tillegg.
3. Elektriske arbeider
Bl. a. for at barnehagen kan få egen strømmåler. Det er foreløpig anslått
til å koste ca. kr. 50.000.
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Regnskap for menighetshuset i 2014 kommer fra Øyvind Nitteberg 18.6.
iflg Karin.
68/15

Opplegg for kirkevalget i september
a) Nominasjonen og evaluering
Fra siste referat sak 57/15: ”Nominasjonskomiteene leverte sine
kandidatlister til valgstyrets (som er m.rådet). 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.”
Det ble da også vedtatt å åpne for supplerende valg med sikte på å få 9
kandidater fra hver menighet.
For Gjøfjell menighet lykkes det å få 2 til på listen: Bjørg og Ellef Gravdal.
Det ble på SMS avklart 2/6 at valgstyret (m.rådet) godkjente dette.
Fra Nesodden menighet meldte Gry at de ikke dessverre hadde fått flere
kandidater.
Derved har vi bare 3 tilsammen på vara-plass, mens det skulle vært 10.
(Det er riktignok bedre enn ved forrige valg der det ikke ble noen på varaplass.)
Nominasjonsprosessen er derved avsluttet.
b) Valgteam
Det opprettes et valgteam i hver menighet for den praktiske
gjennomføring av valget. Menighetsforvalteren vi stå for dette. Dette
organiseres i starten av august.

69/15

Budsjett 2015 for Nesodden menighet
M.rådet vedtok foreløpig et budsjett 17/3-15
Revisor har oversend årsregnskap for 2014. Med dette som grunnlag la
Finn frem forslag om oppdatering av budsjettet.
Budsjettforslaget ble drøftet. På møtet ble det også lagt til kostnadstall
for planlagte byggearbeider, se sak 67/15 ovenfor.
Vedtak: Justert budsjettet for Nesodden menighet 2015 vedtas.
(ettersendes)
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70/15

Oppfølging av noen av Anne Marits oppgaver
- Støtte til vanskeligstilte
- Pusterom
Saken utsettes til Anne Marit er med på nest møte.

71/15

Tillatelse til å ta opp film i Nesodden kirke:
Nesodden folkeopplysningsråd ved Øystein Raknes lager en film om
Nesodden. Han søker om å få filme Halvor Håkanes som synger salmer i
Nesodden kirke torsdag 25.6.
Vedtak: Søknaden om filmopptak godkjennes.

72/15

Timeplan for ansettelse av ny sokneprest:
Liste med 4 søkere oversendt fra prosten pr. 16.6. Bispedømmekontoret
skal ha innstilling fra begge menighetsrådene på Nesodden innen 21.8.

73/15

74/15

Årshjul for høsten
Møter:
Tirsdag 18.8. kl 18.00 hos Evy.
Tirsdag 22.9. kl 19.00 Gjøfjell m.hus.
Tirsdag 20.10. kl 19.00 Nesodden m.hus felles med de to nye
menighetsrådene for Nesodden og Gjøfjell menigheter.
Eventuelt
Ingen saker

Neste menighetsrådsmøte: Tirsdag 18.8. kl. 18.00 hos Evy.

