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1. Oppsummering av menighetsrådets arbeid i 2012
Årsmeldingen gir en oversikt over aktiviteter og arbeid som er gjennomført av frivillige og
ansatte i Nesodden menighet og Gjøfjell menighet. Noen tilbud er arrangert for alle de tre
menighetene på Nesodden, og viser et helthetlig tilbud for alle generasjoner med lokale
særpreg.
I 2012 har Nesodden Gjøfjell menighetsråd arbeidet spesielt med disse sakene:










Strategiplan for menighetene med grunnlag i befolkning, behov og muligheter.
Et felles gudstjenesteutvalg har arbeidet frem en ny gudstjenesteordning, som ble lagt
frem for menighetene og vedtatt i et felles menighetsrådsmøte.
Dugnad utendørs og i menighetshusene.
Implementering av trosopplæringsplanen sammen med Skoklefall.
Arbeidet med innspill til ny kirkeordning.
Menighetens helgetur sammen med Skoklefall.
Fokusert på gudstjenester for hele familien i Gjøfjell.
Hensiktsmessig drift og organisering av menighetshusene.
Organisering av kirkeverter og klokkere til gudstjenestene.

Kirken på Nesodden har en felles informasjonstjeneste på e-post. Alle som står på maillisten
får ukentlig informasjon om hva som skjer i menighetene. Ønsker du å bli med på denne
ordningen, kan du sende e-post til nyhetsbrevet@nesodden.kirken.no. Det er også mye nyttig
informasjon å finne på kirkens hjemmeside www.nesodden.kirken.no.
Takk til alle som har bidratt med innspill til årsmeldingen.
Velkommen til å lese årsmeldingen for å bli kjent med hva som skjer i din menighet.

2. Nesodden og Gjøfjell menighetsråd
2.1

RÅDETS SAMMENSETNING OG ANSVARSOMRÅDET

Faste medlemmer:
Gjertrud Blaasvær (Nesodden), leder (permisjon fra juni til og med desember)
Carl Anton Strøm (Nesodden), nestleder (fungerende leder), medlem i Fellesrådet
Finn Østmo (Gjøfjell), sekretær, medlem i Fellesrådet
Lars Erik Granum (Gjøfjell), medlem i gudstjenesteutvalget
Evy Ruud (Nesodden), medlem
Tone Killingmo (Gjøfjell), medlem i Fellesrådet, Husstyret Gjøfjell Menighetshus
Anne Grete Gullerud (Nesodden), Husstyret Nesodden Menighetshus
Ingelil Mitchell (Nesodden), gudstjenesteutvalget, vara i Fellesrådet.
Ingen varamedlemmer

2.2

MØTER

Menighetsrådet har i 2012 hatt 11 ordinære møter og 3 fellesmøter med Skoklefall
menighetsråd. Menighetsrådet har behandlet 90 saker. I fellesmøtene er 12 saker blitt
behandlet.
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2.3

STATISTIKK
Gjøfjell

Nesodden

2011

2012

2011

2012

2206 (2065)

2177 (2050)

2191 (2002)

2143 (1968)

Innmeldte

0

0

0

0

Utmeldte

4

1

4

3

Antall gudstjenester

32

30

42

44

3401

2741

4506

4519

18 (12)

17(13)

65 (14)

51(15)

Konfirmanter

35

19

50

57

Vigsler

4

3

11

24

Gravferd

10

14

74

91

Antall medlemmer pr 31.12 inkl
tilhørende (eks tilhørende) *

Antall deltagere
Dåp (bosatt i menigheten)

Basar

Kr 32.000

Kr 25.000

Givertjenesten

Kr 24.650

Kr 21.300

Kr 16.000

Kr 19.800

Offer/kollekt (til egne virksomhet)

Kr 47.052
(30.430)

Kr 47.504
(37.898)

Kr 91.778
(62.686)

Kr 101.286
(66.848)

* Tilhørende er barn som ikke er døpt, men foreldrene er medlemmer.

2.4

REGNSKAP

Det er som tidligere forutsatt for prøveordningen med felles menighetsråd utarbeidet separate
regnskap for Gjøfjell menighet og Nesodden menighet. Regnskapene er ført og klargjort av
regnskapsfører Øyvind Nitteberg. Pr. 10.4.2013 er regnskapet til revisjon hos kommunens
revisor.
Offertjenesten
Menighetsrådet mottar hvert år en rekke henvendelser fra eksterne organisasjoner og
stiftelser om offergave. Menighetsrådet behandlet søknadene og besluttet at følgende
eksterne organisasjoner/formål skulle motta ofringer i Nesodden og Gjøfjell i 2012: Kirkens
nødhjelp – julaften og Fasteaksjonen, Blå Kors, Care, Familievernkontoret i Follo, Kirkens
Fengselsarbeid, Norsk Folkehjelp, Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep,
Sjømannskirken, Marita Stiftelsen, Det Norske Misjonsselskap og TV-aksjonen (Amnesty).
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3. Våre menigheter som en del av kirken på Nesodden
3.1

KIRKESENTERETS STAB

Ansatte i hel stilling med fast arbeidssted kirkesenteret
Kirkeverge

Frank Willy Vindløv Larsen

Sokneprest Nesodden/Gjøfjell

Anne Marit Tronvik

Sokneprest Skoklefall

Svein Hunnestad

Kapellan til februar

Bjørn Eirik Bjerkreim-Bentzen

Kapellan fra juni

Helge Kollerøs Nylenna

Kantor N og G (permisjon 50 % fra august)

Ingeborg Christophersen

Trosopplæringsleder

Silje Merethe Ljosland

Kontorsekretær til juli

Frøydis Øien

Menighetsforvalter / klokker fra september

Jan Heier

Saksbehandler fra oktober

Christine Tellefsen

Kirketjener N og G

Petter Tønder

Ansatte i deltidsstilling med fast arbeidssted kirkene/kirkesenteret
Organist i Skoklefall i 25 %

Stefan I. Zlatanos

Organistvikar Nesodden/Gjøfjell 30 %

Amy Muller

Kirketjener i Skoklefall 10 %

Trond Urianstad

Sekretær 50 % til april

Line Solvik

Trosopplæringsmedarbeider 40 %

Randi Margrethe M. Larsen

Trosopplæringsmedarbeider 40 %

Anette Kaarud

Prosjektmedarbeider (Action) 20 % juni-okt.

Randi Aagård

Prosjektmedarbeider (Action) vikar timebasis

Ingvild M. Fredwall

3.2

FELLESRÅDETS ARBEID

Nesodden kirkelige fellesråd har etter kirkeloven § 14 ansvar for alle tre menigheter når det
gjelder:
- Administrative og økonomiske oppgaver, som for eksempel koordinering av budsjettarbeidet
i menighetene
- Mål og planer for kirkelig virksomhet i kommunen
- Arbeidsgiveransvar
- Menighetenes kontakt med kommunen
- Ansvar for kirkebyggene og kirkegårdene
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3.3 SAMARBEID MED SKOKLEFALL MENIGHET OG ANDRE
MENIGHETER
Det har vært god kontakt og utstrakt samarbeid med Skoklefall menighetsråd, bl.a. om ny
gudstjenesteordning, trosopplæring, andaktene på Nesoddtunet, kirkespeilet, nyhetsbrevet
m.m.
Det har også vært et godt samarbeid med Pinsekirken, Misjonskirken og den katolske
menigheten på Nesodden om disse gudstjenestene:
o Nattverdsgudstjeneste i Gjøfjell på Skjærtorsdag
o Friluftsgudstjeneste på To gård 2. pinsedag
o Olsokfeiring i Nesodden kirke 29. juli

4. Fra de ulike virksomhetene
4.1

FOR ALLE MENIGHETENE PÅ NESODDEN

4.1.1

DIAKONALT ARBEID VED NESODDTUNET

Den frivillige gruppen fra menighetene har fortsatt sitt arbeid på Nesoddtunet. Vi hjelper til ved
å følge beboerne til og fra de ukentlige andaktene som prestene leder. Fremmøtet er godt,
men gikk litt ned i 2012. Det er mellom 15 og 20 beboere som deltar hver gang. Lokaliteten er
den samme som tidligere og plassen er liten. Kontakten vi får med beboerne er god. De
ansatte er ofte behjelpelige.
I 2012 fikk vi med oss to nye medarbeidere, Arne Rasmussen og Rianne Smidtsrød. Vi er nå
11 medhjelpere som går på skift; vi mangler derfor en for å dekke behovet med 3 hjelpere
hver onsdag. Vi retter derfor på nytt en bønn til menighetsrådene om hjelp til å finne
noen som er villige til dette arbeidet.
Tjenesten er til stor glede og inspirasjon for både beboere og medhjelpere. Tryggve Knudsen
er vår dyktige og trofaste organist og Arne Rasmussen har holdt andakten noen ganger.
Når det gjelder gudstjeneste i Nesodden kirke i 2012 var den ikke helt vellykket. Vi opplevde
en del motbør fra enkelte i personalet. Et større apparat ble satt i gang, så fikk vi bare med
oss noen få. Det samme opplevde vi ved julegudstjenesten i kantinen. Saken er tatt opp med
leder for Nesoddtunet, som er meget positiv til arrangementene. Det er nå bestemt at vi skal
satse på 2 gudstjenester i året, en på vårparten i Nesodden kirke og den andre i kantinen på
Nesoddtunet julaften.
Det er Svein Hunnestad som har "presteansvar". Det er lagt opp til å ha en samling med
prester og medhjelpere etter behov.
Koordinator Jan Holmsen.
4.1.2

GUDSTJENESTEREFORMEN

I Kirkemøtet i april 2011 ble gudstjenestereformen for Den norske kirke vedtatt. Reformens
målsetning var å bidra til fornyelse, engasjement og oppslutning om menighetenes
gudstjenestefeiring. 3 nøkkelord var fra starten retningsgivende: Involvering, stedegenhet og
fleksibilitet. Menighetsrådene på Nesodden satte ned en komité. Komiteen skulle arbeide frem
forslag til lokale grunnordninger for gudstjenestefeiringen innen oktober 2012 for alle
menighetene på Nesodden. Videre skulle disse vedtas gjennom Borg bispedømmeråd for å
tas i bruk fra 1.søndag i advent.
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Komiteen bestod av: Tryggve Knudsen, Wenche Braamann, Ingelil Mitchell, Randi M. M.
Larsen, Lars Erik Granum og Anne Garmark. I tillegg deltok sokneprestene Anne Marit
Tronvik og Svein Hunnestad, og kirkemusikerne/organistene Ingeborg Christophersen og
Stefan Zlatanos.
Komiteens medlemmer var på flere kurs på høsten og på nyåret 2011/2012 og hadde sitt
første møte 28.2.12. Det ble etter hvert 8 møter frem til 9.10. Komiteen gikk detaljert tilverks
for å gjøre seg kjent med hva en ny ordning kunne inneholde og hvordan ende opp med en ny
liturgi som ville bære frukter i årene som kommer og for å legge til rette for et rikere
gudstjenesteliv med vekt på de 3 nevnte nøkkelordene. Det ble avholdt prøvegudstjenester og
salmekvelder. Prøvegudstjenesten i Gjøfjell kirke 19.8. med dertil evalueringsskjema til alle
fremmøtte, ble det største arrangementet. Ny liturgisk musikk ble også sett på. Det ble avholdt
felles menighetsrådsmøter og orientering til medlemmene i et menighetsmøte. Endelig forslag
fra de 3 menighetene ble sendt inn til biskopen i Borg og ble godkjent 23.11.12.
Godkjenningen gjelder for to år. I godkjenningen ligger det noen viktige utviklingsområder som
våre sokneprester vil ettersende innen 1. juli 2013.
4.1.3

MENIGHETENES HELGETUR

Nesoddens tre menigheter dro helga 31.august -2. september til Sjøglimt leirsted i Marker
mellom Ørje og Mysen. I alt 37 store og små deltok. Tema for helga var: ” Kristent
fellesskap”. Runo Lilleåsen holdt bibeltime for voksne. Søndagsskoleteamet og
ungdomsarbeidere hadde eget opplegg for barn/unge. Stedet ga mulighet for mange inne- og
uteaktiviteter. Gudstjenesten ble som tidligere en dugnad med vår nye kapellan Helge
Nylenna som taler.
4.1.4

TROSOPPLÆRING

Trosopplæringsutvalget (TU) jobber utifra trosopplæringsplanen som er laget for de tre
menigheten på Nesodden. I utvalget sitter Inger Anny Wattum som representant fra Nesodden
menighet, Lillian Granum fra Gjøfjell og Grete Øyna Milivojevic fra Skoklefall. I tillegg sitter
trosopplæringsleder Silje Ljosland, kapellan Helge K. Nylenna og barne- og ungdomsarbeider
Randi Margrethe Larsen. TU jobber jevnlig med videreutvikling av trosopplæringsplan og skal
være et bindeledd mellom menighetene og de ansatte innenfor trosopplæring.
Trosopplæringsutvalget (TU) har hatt to møter våren 2012, der trosopplæringsstillingen knyttet
til Action Tweens og barne- og ungdomsarbeider stillingen etter Helga Bonden har vært
gjennomgående temaer. TU ønsker å arrangere en årlig inspirasjonskveld for frivillige i barneog ungdomsarbeidet.

4.1.4.1

BARNEARBEIDET 0 – 13 ÅR

Dåpssamtaler
Det var 13 dåp av bosatte i Gjøfjell sokn, alle ble døpt i Gjøfjell kirke. I Nesodden sokn var det
15 som ble døpt, alle disse i Nesodden kirke.
I forkant av dåpen er det dåpssamtale i hjemmene. I samtalene gis det informasjon om dåpen
og menighetens trosopplæring. Vi ønsker å ansvarliggjøre, utruste og oppmuntre foreldrene
og faddere til å drive trosopplæring i hjemmet. Prestene har ansvar for dette møtet med
foreldrene/den som døpes.
Babysang
I år ble det arrangert babysang i Skoklefall kirke der også foreldre bosatt i Nesodden og
Gjøfjell Sokn var invitert med.
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Dåpshilsen -1 år
Det ble sendt en hilsen til alle som ble døpt for nesten et år siden. Det var et brev og en
dåps/fødselsdagskaleneder. Hilsenen som var på et A4 ark hadde informasjon om babysang,
aktuelle nettsider for tro i hjemmet og en hyggelig hilsen med oppmuntring til å dele tro i
hjemmet.
Minglegudstjeneste
Alle tre-åringer på Nesodden ble spesielt invitert til gudstjeneste i Skoklefall kirke. Temaet var
pinse og bursdagsfeiring for kirka. Åtte barn i aldersgruppen kom, men med flere søsken og
andre barn ble dette en fin familiegudstjeneste. To av disse barna kom fra Nesodden sokn.
4-årsbok
I tradisjon tro ble 4-åringene i menigheten invitert til en gudstjeneste med utdeling av 4årsboken. Det er en bok med fine tegninger, bibelhistorier, sanger og tegneserier om 4åringene Bo og Nora. I Nesodden kirke kom det 9 barn og mottok boken og 8 barn deltok på
dette i Gjøfjell kirke.
Familiekor
Høsten 2012 ble det startet familiekor i menighetshuset på Gjøfjell.
Tårnagenthelg
8 barn fra de tre kirkene på Nesodden deltok på Tårnagenthelg i Skoklefall kirke. 8-åringene
fikk løse oppdrag og mysterier på lørdagen og søndagen. Målet var at de skulle oppleve
spenning knyttet til bibelfortellinger, kirkehuset og fellesskapet. Tre frivillige var med på hele
opplegget og fire foreldre var innom og hjalp til med matlaging og formingsaktiviteter. 13
agenter deltok denne helgen Barn fra Nesodden sokn var invitert til å delta i Skoklefall eller
Gjøfjell kirke. To var påmeldt til opplegget i Gjøfjell, men meldte avbud pga. sykdom.
Action Tweens
Action Tweens er for barn i alderen 4.-7. klasse. Det har vært 10 fredagssamlinger á 3 timer, 1
overnattingstur og eget opplegg på menighetsweekenden. Oppmøtetallet har variert gjennom
året på mellom 10 og 30 oppmøte hver gang. Flere tweens har vært innom flere ganger selv
om de ikke kommer fast. Action Tweens er et samarbeidsprosjekt mellom de tre menighetene
og holder til i Nesodden menighetshus. Dette er en lavterskelklubb med andakt, leker, baking
og formingsaktiviteter som en del av det faste programmet. To voksne frivillige, to ansatte og
noen fra ledertreningskurset har vært med som ledere gjennom året. Fra august har opptil fire
8. klassinger vært med som hjelpeledere.
Lys Våken
Andre helgen i desember ble det arrangert Lys Våken i Gjøfjell kirke. 11-åringer ble invitert til
å være et døgn i kirka. Her fikk de erfare det å være lys våkne ovenfor Gud, seg selv og
andre. Det var mye lek og moro knyttet opp til det å bli kjent med kirkerommet, ulike symboler
og Jesus. Barna fikk delta under forberedelsen til og i gjennomføringen av søndagens
gudstjeneste, med bl.a. sang og dramatisering av juleevangeliet. Flere frivillige, både voksne
og ungdommer, var med på å gjøre dette til et flott arrangement for de 13 barna som deltok.
Barn fra Nesodden sokn var invitert til å delta i Skoklefall eller Gjøfjell kirke.
4.1.4.2. UNGDOMSARBEIDET
Sommeren 2012 ble et lederkurs avsluttet. Fire ungdommer fra Gjøfjell og to fra skoklefall har
deltatt på dette. De har noe teori og mye praksis innenfor det meste som skjer av barne- og
ungdomsarbeid i kirkene. Det var en trofast og engasjert gjeng med godt humør, som også
var med som ledere på høstens konfirmantleir. Lederkursåret ble avsluttet med en tur til
Liseberg. Samlingene har vært på Skoklefall i forkant av PULS.
Høsten 2012 startet vi opp nytt lederkurs. Fire stykker fra Gjøfjell deltar på dette. De er dyktige
og engasjerte ungdommer. Samlingene har hovedsakelig vært i Gjøfjell menighetshus, med
noen samlinger på Skoklefall i forkant av PULS. Det er en til to samlinger i måneden som
ledes av trosopplæringslederen.
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Konfirmasjonsforberedelse
Våren 2012 ble totalt 19 ungdommer konfirmert i Gjøfjell kirke og 57 i Nesodden kirke (118
totalt på Nesodden). Konfirmantene fulgte et undervisningsopplegg på tvers av bosted, men
inndelt i interessegrupper:
Musikal – Ansvarlig for gruppen: Tuva Moen
Friluftsliv – Ansvarlig for gruppen: Silje Ljosland
KRIK 1 og 2 - Ansvarlig for gruppene: Bjørn-Eirik B. Bentsen.
Bjørn-Eirik og Silje byttet på undervisningen i alle gruppene. Musikalen ble holdt på Berger
kulturarena.
Høsten 2012 har vi 99 konfirmanter til undervisning i gruppene: Friluftsliv, Musikk, KRIK 1 og
KRIK 2. Vi har lagt om litt på opplegget, slik at alle samlingene nå har en del med
«interessefeltet» og undervisning. Ansvarlig for gruppen har dermed alt av opplegg og
undervisning for sin gjeng. Temaer for konfirmantåret er blant annet: Identitet, trosartiklene,
etikk og valg, veien videre, de 4-Bene, Fins det håp? m.m. Vi har også besøk av
Changemaker på en samling. Konfirmantene deltar på weekendleir på høsten og på våren.
De er også med på fasteaksjonen og har ministranttjeneste på en gudstjeneste. Nytt av året
var det at konfirmantene deltok på Røde Kors sitt rollespill «På flukt», der de fikk oppleve
hvordan det kan være å være flyktning i et døgn.
Det ser også ut som om vi har klart å bygge opp et hyggelig miljø for ungdommer som ønsker
å være med som ledere på konfirmantleirene. I år var det totalt 14 lokale ungdommer/unge
voksne som har vært med som ledere på konfirmantleirer.
PULS
Hver andre søndag i måneden er det PULS gudstjeneste i Skoklefall kirke. Her ønsker vi å
legge til rette for et møte mellom konfirmanter, ungdommer og resten av menighetene, men
det er ungdommene som står i fokus. På enkelte av PULSene har det vært godt over 50
konfirmanter, fra alle tre menighetene. Vi ser at PULS har god oppslutning i år. Det har vært
fokus på musikken i år. Det har også vært noen ledersamlinger for alle ungdomsledere i
tilknytning til noen av PULS. Ønsket er å legge til rette for et godt miljø ved å ha kirkekaffe
etterpå. Vi ser likevel at det er en utfordring å få ungdommer til å bli værende på
kirkekaffen/CaféPULS.
Pilgrimsvandring
Vi forsøkte å invitere 18 åringer til menighetenes årlige pilgrimsvandring fra Nesodden kirke til
Gjøfjell kirke. Men det var ingen som deltok.

4.1.4.3. SKOLE/KIRKE OG BARNEHAGE/KIRKE SAMARBEID
Skole- og barnehagebesøk
Et par barnehager har vært besøk i kirken på Gjøfjell i høst. De har på eget initiativ tatt kontakt
med kirken om ønsker. To skoleklasser har vært på besøk i Gjøfjell kirke og to skoleklasser
har vært på besøk i Nesodden kirke. Dette er oppfølging av kapellan Helge N. Kollerøs sine
besøk på Jaer skole og Fjellstrand skole.
Julevandring
I begynnelsen av desember ble det arrangert julevandring i Gjøfjell kirke. 5 barnehager fra
Fagerstrand og Fjellstrand, samt 1. klasse på Myklerud skole deltok på julevandring.
Askeladden Barnehage i Nesodden menighetshus deltok på julevandring i Skoklefall kirke.
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Anette M. Kaarud og Anne Marit Tronvik hadde ansvaret for det praktiske rundt
gjennomføringen av julevandringen. To ansatte var med som engelen Gabriel og keiser
Augustus i Gjøfjell kirke, mens frivillige hadde strøket kostymene i forkant av opplegget.
Skolegudstjenester før jul
Det ble holdt skolegudstjenester for Myklerud skole og Bjørnemyr skole i Gjøfjell kirke. Jaer
skole og Fjellstrand skole deltok i to gudstjenester i Nesodden kirke.

4.1.5 INFORMASJONSARBEID, KIRKESPEILET, NETTSIDER M.M.
Kirkespeilet utgis i felleskap av Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall og utkom 4 ganger i 2012.
Sokneprest Anne Marit Tronvik er redaktør. I tillegg har redaksjonen bestått av journalist
Steinar Glimsdal og redaksjonssekretær Ann Turi Ford. Kirkespeilet blir totaldistribuert til ca
6.000 hustander på Nesodden. En stor del av befolkningen leser menighetsbladet, derfor er
det viktig at menigheten er seg bevisst denne muligheten å nå store deler av sine
medlemmer.
Fellesrådet og menighetene på Nesodden har egne nettsider, www.nesodden.kirken.no, som
administreres og redigeres av menighetsforvalter Jan Heier på Kirkesenteret. Dette er også
en viktig plass for kontakt, informasjon og presentasjon av vår lokale kirke og vårt arbeid.
Nettsiden hadde i gjennomsnitt ca 650 månedlig besøkende i 2012. Besøksstatistikken viser
en økning i antall besøkende i desember. Sammenlignet med desember 2011 økte antall
sidevisninger i desember med over 50 %.
Nyhetsbrevet er en felles infotjeneste for alle menighetene på Nesodden. Nyhetsbrevet
sendes ut hver torsdag til ca 300 epostmottakere som har registrert seg. Informasjon om
gudstjenester, konserter og aktiviteter de neste to ukene er lenket til hjemmesiden.
Kirkene på Nesodden har også en ny side på Facebook, som publiserer lenker, gudstjeneste
informasjon og foto fra aktiviteter i kirkene. Denne plattformen gir mulighet til respons og
effektiv deling av informasjon. http://www.facebook.com/DenNorskeKirkeNesodden

4.2

NESODDEN MENIGHET

4.2.1 MENIGHETSHUSET
ÅRSMELDING FOR NESODDEN MENIGHETSHUS 2012
Følgende har vært med i husstyret: Øyvind Strøm (Kasserer), Arne Bjerke, Anne Grethe
Gullerud, Ingrid Fjeld, Gry Skurdal (Leder)
Det har vært avholdt 7 møter og 2 dugnader dette året.
De hyppige møtene skyldes utarbeidelse av nye vedtekter for Nesodden menighetshus, og
arbeider med å utvikle ny driftsinstruks for personen som er ansatt i den sammenslåtte
stillingen som driftsansvarlig og renholder ved Nesodden menighetshus.
2012 har ellers vært preget av liten praktisk aktivitet (vedlikehold) av huset, dette som følge av
personen som sitter som kirkeasylant, og planene med utbedring av kjøkkenet.
Under dugnadene er det utført rydding på lageret og oppgradering av utearealene.
Barnehagen har også bidratt til å lage et fint uteareal, spesielt ved hovedinngang. Vi har et
godt samarbeid med barnehagen, men de har et problem med kloakken. Den er til tider
illeluktende, og renner også av til over, på grunn av manglende tømming. Dette er blitt løst
ved å senke følerne dypere ned i tanken.
Det er som følge av vedtak i 2011, blitt ansatt en person, Anja Antonsen, som dekker
stillingen som bestyrer og renholder. Hun ble ansatt 01.05.2012. Nesodden menighetsråd har
det formelle arbeidsgiveransvar og husstyret har instruksjonsmyndighet. Bestyrer rapporterer
direkte til husstyret.
Årsmelding Nesodden og Gjøfjell menighetsråd
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Det ble i 2011 besluttet å arbeide med planer om nytt kjøkken, dette er igangsatt. Det vil bli
opprettet en plankomité.
Som mål for 2013 er å få ferdigstilt kjøkkenet, og som følge av dette kunne øke utleien, (og
prisen). Økt bruk av huset vil igjen gi økt behov for en fast avløpsordning. Avløpsordningen
bør derfor bli et delmål å strekke seg etter i 2013, og fremover mot ferdigstillelse av Nesodden
kommunens vann og avløpsplan.
For Nesodden menighetshus, leder av husstyret, Gry Skurdal

4.2.2 ONSDAGSMIDDAGER
Våren 2012 hadde vi 9 middager i Nesodden Menighetshus, hver onsdag fra 08.02 og frem til
påske. Gjennomsnittlig 50 personer tilstede hver gang. Middagene blir servert fra kl 17.00 til kl
19.00. Middagene kostet 50,00 inkludert kaffe og vaffel. 150,00 pr. familie. Vi har bevisst ikke
økt prisen.
Vi hadde før oppstart Sverigetur, og handlet inn mat til alle middagene, og hadde
matlagningsdugnad. Vi har lister hvor folk som vil hjelpe til skriver seg opp. Det er ikke like lett
å få folk, men vi har klart det denne våren også.
Å delta i dette oppleves som både sosialt og hyggelig, både av oss som tilbereder og de som
kommer og spiser. Maten er veldig god og hjemmelaget, og vi får mye skryt av dem som
kommer. Et flott tiltak som mange setter pris på.
Høsten 2012 ble det ingen onsdagsmiddager, da Karin Alm, som har ansvaret for matlagingen
ble syk.
Etter 25 års bruk trenger kjøkkenet veldig en oppdatering. Det er lite funksjonelt og upraktisk.
Overskudd av omsetning i 2012 februar – april kr. 30.122. Overskuddet fra onsdagsmiddagen
blir satt på konto og øremerket "Nytt kjøkken på Nesodden Menighetshus".
Nesodden 21.03.2012
Gjertrud Blaasvær

4.3

GJØFJELL MENIGHET

4.3.1 MENIGHETSHUSET
Dette året ble kjøkkenet og bakre del av menighetssalen samt øvre del av taket i gangen
hvitmalt. Det ble anskaffet 3 sittegrupper til gangen og menighetssalen, den siste i
”ungdomskroken” som en forsøksoppstilling. En loftstrapp, til å trekke ned, ble montert for å
gjøre det store loftet lettere tilgjengelig. Dessuten er noe belysning innkjøpt, men ikke ennå
montert. Arbeidet ble utført ved en rekke dugnader, bl.a. ved en større vårdugnad med
hovedrengjøring, småreparasjoner og stell av utearealer samt løpende vedlikehold.
For øvrig ble det montert ny oppvaskbenk og utekran av rørlegger - dekket over
menighetsrådets budsjett. Øvrige utgifter er dekket av Julemessen.
Arbeidene med fornyelser og vedlikehold har vært ledet av husstyret: Nils Ivar Bovim, Tone
Killingmo og Finn Østmo, med sistnevnte som kontaktperson.
Ansvarlig for utleie og drift var Hege Hildre i første halvår. Hun ble da avløst av Tone
Killingmo. Menighetshuset ble i 2012 utleid 9 ganger (10 ganger året før).
For husstyret, Finn Østmo
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4.3.2 ONSDAGSKVELDER / ONSDAGSÅPENT I GJØFJELL MENIGHETSHUS
Onsdagskveldene i Gjøfjell menighetshus er åpne samlinger med kristen tro og det kristne
felleskap i sentrum. Vi møtes annenhver onsdag fra kl. 19.00 – 21.30.
Den første halvtimen er det kveldsmat som er forberedt av 2 fra gruppa fra ca. kl.18.
Hvert møte har et tema der enten menighetens prester eller noen fra gruppa bidrar med
forkynnelse / inspirasjon til samtale. Våren 2012 var budene hovedtema og høsten 2012
Jesus som forbilde. Samtale om temaet – enten i fellesskap eller i mindre grupper – gir
mulighet for respons og fordypning. Lovsang har også en sentral plass.
Alle som ønsker det kan være med på disse samlingene. Det er ikke nødvendig å komme
hver gang. I 2012 var det fra 9 til19 stk som deltok på de enkelte samlingene, til sammen ca.
15 samlinger i løpet av året.
Semesterprogrammene legges opp av en ledergruppe med følgende:
Torunn Andresen, Finn Østmo, Maalfrid og Nils Ivar Bovim i samarbeid med sokneprest AnneMarit Tronvik.
For ledergruppa, Nils Ivar Bovim
Årsmelding for Julemessen i 2012
Registrering av Julemessen i Gjøfjell som en frivillig stiftelse ble godkjent av Enhetsregisteret i
Brønnøysund og gitt organisasjonsnummer 997 442 407. Bankkonto 1505.26.47402 i Den
Norske Bank ble opprettet. Det var et ønske fra både Registeret og DNB at årsmøtet burde
vedta en presisering i vedtektene med hensyn til signaturrett.
Julemessen avholdt som vanlig årsmøte i juni 2012. Årsmøtet vedtok at det skulle arrangeres
julemesse i november 2012 og følgende presisering i vedtektenes §10:
«Styrets leder og ett oppnevnt styremedlem i fellesskap gis signaturrett».
Vedtektene inneholder forøvrig følgende formål:
Julemessen på Gjøfjell er en interesseorganisasjon for innsamling av midler til
• fornyelse og vedlikehold av Gjøfjell menighetshus
• barne- og ungdomsarbeide knyttet til Gjøfjell menighet
Julemessen på Gjøfjell skal:
• forberede og gjennomføre en julemesse i Gjøfjell menighetshus
• kontakte Husstyret for Gjøfjell menighetshus og Gjøfjell menighetsråd for å kartlegge
aktuelle støttebehov
Medlemskap i Julemessen på Gjøfjell er åpent for alle som ønsker å gjøre en innsats for
innsamling av midler i henhold til formålet.
Takk til alle som hjalp til og som bidro til forberedelse av julemessen. Det kom enda flere barn
og voksne på julemessen 24.11.2012. Svært mange ble der i flere timer. Det var i år flere bord
med aktiviteter for barn og ungdom og flere bord for besøkende. Vi solgte flere lodder på
forhånd og i tillegg fikk vi inn litt mer på selve julemessedagen. Det var god stemning, Randi
Mürer leste en julefortelling og noen barn bidro med sang.
Totalt kom det inn kr. 32 000 som er en økning på 34,5 % i forhold til året før.
I 2012 bidro julemessen i samråd med Husstyret for menighetshuset og menighetsrådet med:
Fornyelser i menighetshuset,
Innvendig maling
Innkjøp møbler, utstyr og materiell for barneog ungdomsarbeidet i Gjøfjell
Diverse utgifter til registrering/bank og innkjøp til messen
I alt ble det i 2012 benyttet
Årsmelding Nesodden og Gjøfjell menighetsråd

kr. 6 867
kr. 1 824
kr. 18 663
kr. 5 086
kr. 32 440
12

Totalt disponibelt beløp for 2012 var kr. 35 790. På Julemessens konto står det nå kr. 35 479
som – med unntak av ca. kr. 4 000 til innkjøp og gjennomføring av en eventuell julemesse i
2013 – kan benyttes til Julemessens formål, se over.
For Julemessekomiteen, Maalfrid Bovim

5. Strategier for 2013
Menighetsrådet brukte mye tid i 2012 til strategiarbeid.
For å skille begrepet fra ”plan” og ”tiltak” ble følgende definisjon ble lagt til grunn:
”Med strategi mener vi her en måte å tenke på som bidrar til at vi når de mål vi setter oss og
lager gode og realistiske planer.
Det forutsetter da at vi har
- klare mål
- en god beskrivelse av dagens situasjon
- forståelse av de mulighetene som ligger foran oss
og at det følges opp av gode og realistiske planer med tilstrekkelig fleksibilitet.”
(fra menighetsrådets strateginotat som ajourføres løpende).
Hovedstrategi
Som første konklusjon på drøftingene vedtok menighetsrådet i juni følgende hovedstrategier:
For Nesodden menighet: ”Stille time i Nesodden kirke”
Dette knytter seg til planene for samlinger i kirken .... etter onsdags-middagene i
menighetshuset. Kanskje kan det appellere bl.a. til unge voksne og den
”alternative tenkningen” på Nesodden – og gi åpning for å danne flere
”undringsgrupper” ?
For Gjøfjell menighet: ”Satsing på barn og barnefamilier”
Her vil planlagt babysang i menighetshuset kunne gi god oppfølging.
Menighetshuset har allerede fått innredet egen ”barnekrok”. Barnedåpene er en
viktig inngangsport. Dette er en langsiktig strategi for også i større grad å få med
ungdommen etter hvert. ”
Konkretisering av strategi for Nesodden menighet
Fra menighetsrådsreferat i november, i stikkordsform:
a) ”Stille time” i kirken - med opplegg
b) Åpen kirke, et par ganger i uken med frivillige vakter
c) Hva kan gjøres med kirkerommet ?
d) Kan noe gjøres utenfor kirken, bl.a. blomster ?
e) Om å gjøre det kjent, fakler, plakater, avisoppslag mm
Konkretisering av strategi for Gjøfjell menighet
Fra menighetsrådsreferat i desember, i stikkordsform:
a)
Fornyelse av menighetshuset, bl.a. for barn og barnefamilier
b)
Få de tilbudene som er i gang, og planlagt, til å fungere godt
c)
På lang sikt å bygge ut et sammenhengende tilbud for barn og unge i ulike
aldersgrupper
d)
Kurs i arbeid for barn og barnefamilier.
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6. Vurdering av året 2012
På årsmøtet i fjor ble det foreslått at årsmeldingene også skulle inneholde en vurdering. Mye
av det viktigste i menighetene skjer i det stille. Vi får her holde oss til det vi ser, og som vi
oppfatter som viktigst.
Utgangspunkt for vurderingen
Det overordnede oppdrag for menighetsrådet er å ” ha sin oppmerksomhet henvendt på alt
som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet.” (kirkeloven § 9).
Et annet utgangspunkt for vurderingen er at våre to menigheter er ganske like i folketall, ca.
3.200 innbyggere i hver menighet, men svært ulike i forhold til geografi.
For Nesodden menighet er tyngdepunktet i befolkningen i vest, der Misjonskirken og
Pinsekirken ligger og dekker behovet på en god måte. Det meste av vår kirkes
virksomhet skjer i tilknytning til den lille, meget vakre middelalderkirken. Den ligger
imidlertid i øst der forholdsvis få bor.
I Gjøfjell menighet ligger kirken nær befolkningstyngdepunktet på Fagerstrand.
Kommunen arbeider med en områdeplan for Fagerstrand. Denne kan gi en betydelig
befolkningsvekst, kanskje fordobling av folketallet i løpet av 20-30 år.
Generelt kan det se ut som om frivillige for et par tiår siden var mer engasjert i
menighetsarbeidet enn i dag. Slikt engasjement skjer som kjent gjerne i bølger.
Et naturlig utgangspunkt er å sikte på å snu denne trenden.
Stikkordsmessig vurdering
Særlig gledelig i året som gikk







Frivillige medarbeidere har gjort en stor innsats.
Staben på kirkesenteret har blitt styrket i året som gikk.
Fine gudstjenester med deltagelse fra flere, og mange nattverdsgjester.
Gode samarbeidsforhold i menighetsrådet.
Nesodden kirke er et attraktivt samlingspunkt for hele Nesodden.
Kirkekaffene på Gjøfjell fungerer godt, bl.a. som kontaktpunkt for nye.

Noe av det vi kan bli bedre på







Det er få fra menigheten på gudstjenestene. Oftest er det flest dåpsfolk.
Vi har relativt liten kontakt med barnefamiliene.
På menighetsweekenden var det bare 7 deltagere fra våre menigheter.
De menighetslønnede barne- og ungdomsarbeiderne var lite synlige lokalt i våre
menigheter.
Menighetens Givertjeneste (til barne- og ungdomsarbeiderne) er beskjeden.
Kontinuerlig budsjettoppfølging.

En del av dette er fanget opp i kapittel 5 om strategi.
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