Årsmelding 2013
Nesodden menighet og
Gjøfjell menighet

INNHOLDSFORTEGNELSE
1.

OPPSUMMERING AV MENIGHETSRÅDETS ARBEID I 2013 ......................................................... 3

2.

NESODDEN OG GJØFJELL MENIGHETSRÅD .................................................................................. 3
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

VÅRE MENIGHETER SOM EN DEL AV KIRKEN PÅ NESODDEN ................................................ 5
3.1
3.2
3.3

4.

RÅDETS SAMMENSETNING OG ANSVARSOMRÅDET ................................................................................... 3
MØTER ....................................................................................................................................................... 3
STATISTIKK ................................................................................................................................................ 4
REGNSKAP ................................................................................................................................................. 4

KIRKESENTERETS STAB ............................................................................................................................. 5
FELLESRÅDETS ARBEID ............................................................................................................................. 5
SAMARBEID MED SKOKLEFALL MENIGHET OG ANDRE MENIGHETER ......................................................... 5
FRA DE ULIKE VIRKSOMHETENE ...................................................................................................... 6

4.1
FOR ALLE MENIGHETENE PÅ NESODDEN ................................................................................................. 6
4.1.1 DIAKONALT ARBEID VED NESODDTUNET .................................................................................................. 6
4.1.2 GUDSTJENESTEREFORMEN ....................................................................................................................... 6
4.1.3 MENIGHETENES HELGETUR ....................................................................................................................... 6
4.1.4 TROSOPPLÆRING .................................................................................................................................... 7
4.1.4.1 BARNEARBEIDET 0 – 13 ÅR ................................................................................................................... 7
4.1.4.2. UNGDOMSARBEIDET .............................................................................................................................. 9
4.1.4.3. SKOLE/KIRKE OG BARNEHAGE/KIRKE SAMARBEID............................................................................... 10
4.1.5
INFORMASJONSARBEIDET .............................................................................................. 10
4.1.6
KANTORISSIMO ............................................................................................................................ 10
4.2
NESODDEN MENIGHET ............................................................................................................................. 11
4.2.1.
OVERSIKT .......................................................................................................................... 11
4.2.2
MENIGHETSHUSET .......................................................................................................... 12
4.2.3
ONSDAGSMIDDAGER ...................................................................................................... 13
4.2.4.
PUSTEROM ....................................................................................................................... 13
4.3
GJØFJELL MENIGHET ............................................................................................................................... 13
4.3.1.
OVERSIKT .......................................................................................................................... 13
4.3.2
MENIGHETSHUSET .......................................................................................................... 14
4.3.3
ONSDAGSÅPENT ............................................................................................................. 14
4.3.4
BARNEKORET GJØKEN ................................................................................................... 14
4.3.5
JULEMESSEN.................................................................................................................... 15
5. STRATEGIARBEIDET .................................................................................................................................. 16
6. VURDERING AV ÅRET 2013 ......................................................................................................................... 16

Årsmelding Nesodden menighet og Gjøfjell menighet

2

1. Oppsummering av menighetsrådets arbeid i 2013
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 2013 har Nesodden og Gjøfjell menighetsråd arbeidet spesielt med disse sakene:











Oppfølging av den strategi som ble valgt i 2012: Bruk av Nesodden kirke til ”stille
timer” og satsing på ”barn og barnefamilier” i Gjøfjell.
Planer for nytt kjøkken i Nesodden Menighetshus.
Kulturutvalg i Nesodden menighet.
Komite for forskjønnelse av området foran Nesodden kirke.
Gudstjenesteplanutvalg for samarbeid med prestene i planlegging av gudstjenester.
Hensiktsmessig drift og organisering av menighetshusene.
Organisering av kirkeverter og klokkere til gudstjenestene.
Utarbeide økonomireglement for menighetene.
Starte vurdering av menighets- og soknegrenser, spesielt det som kan berøre
Nesodden og Gjøfjell menigheter.
Innføring av ny salmebok. 100 bøker til hver kirke er finansiert av Fellesrådet.

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
Carl Anton Strøm (Nesodden), nestleder, medlem i Fellesrådet
Finn Østmo (Gjøfjell), sekretær, medlem i Fellesrådet
Lars Erik Granum (Gjøfjell), medlem i gudstjenesteutvalget
Evy Ruud (Nesodden), medlem i Fellesrådet
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 2013 hatt 9 ordinære møter og 2 fellesmøter med Skoklefall
menighetsråd. Menighetsrådet har behandlet 108 saker. I fellesmøtene er 12 saker blitt
behandlet. Menighetsrådene og fellesrådet har også deltatt ved prostisamling med biskop og
prost på Nesodden menighetshus 18.9., samt møte under prostebesøket på prestegården
14.11.2013.
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2.3

STATISTIKK
Gjøfjell

Nesodden

2013

2012

2013

2012

2190(2062)

2177 (2050)

2146(1961)

2143 (1968)

Innmeldte

3

0

0

0

Utmeldte

0

1

6

3

Antall gudstjenester

31

30

42

44

Antall deltagere

2554

2741

3783

4519

Dåp (bosatt i menigheten)

12(9)

17(13)

51(10)

51(15)

Konfirmanter

21

19

44

57

Vigsler

3

3

17

24

Gravferd

16

14

70

91

Julemesse/Julebasar

Kr 29.340

Kr 32.000

Kr 18.167

Kr 25.000

Givertjenesten

Kr 21.600

Kr 21.300

Kr 19.300

Kr 19.800

Offer/kollekt til egen virksomhet ****

Kr 39 752 **

Kr 42.500

Kr 53.325 **

Kr 47.406

Offer/innsamling til andre ****

Kr. 26 087 ***

Kr 23.397

Kr 55.557 ***

Kr 33.069

Antall medlemmer pr 31.12 inkl
tilhørende (eks tilhørende) *

* Tilhørende er barn som ikke er døpt, men foreldrene er medlemmer.
** I forhold til årsregnskap 2013 er dette summen av ”Offer egen menighet” og ”Ofring til
ungdomsarbeid”.
*** I forhold til årsregnskap 2013 er dette summen av ”Offer andre” og (for Nesodden) ”Offer kultur”.
**** For Gjøfjell er det 2013-tallene Inklusiv ofring julaften 2012, innbetalt i 2013:
Det vil si at de reelle 2013-tallene for Gjøfjell er 35.680 til egen virksomhet og 21.612 til andre.

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.
Gjøfjell menighet: Regnskapsmessig merforbruk kr 4.875
Nesodden menighet: Regnskapsmessig mindreforbruk kr 103.630
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 2013: Den Indre
Sjømannsmisjon, Evangeliesenteret, Kirkens Nødhjelp, Maritastiftelsen, Misjon uten grenser,
Sjømannskirken, Slora Leirsted samt TV-aksjonen (Nasjonalforeningen for folkehelsen).
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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 (foreldrepermisjon fra mars til juli)

Helge Kollerøs Nylenna

Vikarprest (mars til og med juni)

Torgeir Sørensen

Kantor N og G (permisjon 50 %)

Ingeborg Christophersen

Trosopplæringsleder

Silje Merethe Ljosland

Menighetsforvalter / klokker

Jan Heier

Saksbehandler

Christine Tellefsen

Kirketjener Nesodden og Gjøfjell

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

Trosopplæringsmedarb. 40 % (perm. fra august) Randi Margrethe M. Larsen
Trosopplæringsmedarb. 40 % (80 % fra august)

Anette Kaarud

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

3.3 SAMARBEID MED SKOKLEFALL MENIGHET OG ANDRE
MENIGHETER
Det har vært god kontakt og utstrakt samarbeid med Skoklefall menighetsråd, bl.a. om
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
o Deltatt med arrangementer på kommunens Frisklivsdager 18. - 22.9.2014
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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 ved Nesoddtunet. Vi hjelper til
med å følge beboerne til og fra de ukentlige andaktene som prestene leder.
Fremmøtet på andakten er godt. Det er mellom 15 og 23 beboere som deltar hver gang.
Lokaliteten er den samme og plasskapasiteten er uforandret. Kontakten vi får med beboerne
og personalet er god. De ansatte er ofte behjelpelige.
I 2013 gikk Dagfrid og Nils Olav Solum ut av gruppa. Berit og Tore Jarl Andersen har kommet
til. Vi er nå 11 medhjelpere som går på skift. Ønsket vårt er å være 12 personer slik at vi har 3
hjelpere hver onsdag. Vi har også behov for vikarer. Vi oppfordrer derfor menighetsrådene
til å være behjelpelig med rekrutering, fra egne menigheter så vel som frikirkene, eller
andre.
Tjenesten er til stor glede og inspirasjon for både beboere og medhjelpere. Tryggve Knudsen
er vår dyktige og trofaste organist. Arne Rasmussen holder andakten noen ganger.
Inger Johanne Holte har tatt over ansvaret for utarbeidelsen av turnus, og det fungerer godt.
Vi har i året 2013 ikke hatt noen gudstjeneste i Nesodden kirke, grunnet beboernes mobilitet.
Som tidligere år har vi avholdt julegudstjeneste i kantinen.
Det er fremdeles Svein Hunnestad som har "presteansvar". Vi hadde en vellykket samling i
høst med prester og medhjelpere, hvor diverse temaer ble tatt opp.
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. Etter en lengre prosess der mange var involvert, ble forslagene fra de 3
menighetene godkjent av biskopen i Borg 23.11.2012. Godkjenningen gjelder for to år. I
godkjenningen lå det noen viktige utviklingsområder som ble ettersendt innen fristen 1. juli
2013. Sokneprest Anne Marit Tronvik leder oppfølgingen av arbeidet i 2014. Menighetsrådet
har satt ned to gudstjenesteplanutvalg, som ut ifra et mandat, skal være med å planlegge
gudstjenestene sammen med prestene.
4.1.3 MENIGHETENES HELGETUR
I år deltok 52 barn, ungdommer og voksne på Menighetsweekenden. Det var deltakere fra alle
tre menighetene, og de fleste var med hele helgen. Datoen var 30. august – 1. september og
stedet var Sjøglimt, et vakkert leirsted som ligger i Ørje. Det var eget opplegg for barna på
lørdagen og tweensene hadde flere egne samlinger. Noen av de eldste barna og
ungdommene var på kanotur på lørdagen, mens de voksne fikk guidet tur på Ørje gamle
veimuseum. Undervisning, lek, diskusjoner, gudstjeneste, allsang, fotballkamp,
godterikoldtbord og gode samtaler var noe av det som skjedde denne helgen. Kapellan Helge
K. Nylenna ledet samlinger og holdt gudstjenesten. Menighetsweekend 2014 blir på samme
sted. Dato er 22.-24. august.
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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 menighet, Grete Øyna Milivojevic fra Skoklefall menighet
og kapellan Helge K. Nylenna. Utvalget ledes av trosopplæringsleder Silje Merete Ljosland.
TU jobber jevnlig med videreutvikling av trosopplæringsplan og skal være et bindeledd mellom
menighetene og de ansatte innenfor trosopplæring.
Trosopplæringsutvalget (TU) har hatt tre møter i 2013. I mars inviterte TU alle frivillige i barneog ungdomsarbeidet til en inspirasjonssamling. Det var fiskesuppe, innføring i fortellerteknikk,
delerunde om hva som skjer av/i aktivitetene og avslutning i kirka. TU ønsker at dette
gjennomføres årlig.
4.1.4.1

BARNEARBEIDET 0 – 13 ÅR

Dåpssamtaler og dåpssamlinger
Antall døpte i kirkene: Nesodden kirke 51, Gjøfjell kirke 12 og Skoklefall kirke 42.
I forkant av dåpen har det vært det dåpssamtale i hjemmene, i vårhalvåret. I samtalene ble
det gitt informasjon om hva dåpen er, praktiske ting på dåpsdagen og menighetens
trosopplæring. Vi ønsket å ansvarliggjøre, utruste og oppmuntre foreldrene og faddere til å
drive trosopplæring i hjemmet. Prestene har hatt ansvar for dette møtet med foreldrene/den
som døpes.
Dette er temaer vi tar med over i dåpssamlingene som vi startet opp i november 2013. Da
samles alle som skal døpes den neste halvannen måneden til samlinger hvor de møter
presten deres, trosopplærere og de andre de skal dele dåpsdag med. Vi er enda i startfasen
på dette og har ikke helt landet på hverken form eller innhold. Det er også utviklet en
dåpsperm med div. innhold fra samlingen, som de får med seg hjem.
Babysang
På Gjøfjell: Vinteren 2013 ble det gjennomført et babysangkurs i menighetshuset, med lunch
etterpå. Det var 2-3 babyer på samlingene. Kurset som skulle starte opp etter påske ble
avlyst. Dette pga. manglende deltakelse. Det var en påmeldt, som ikke ønsket å delta med så
få påmeldte. På høstens babysangkurs var planen å ha samling annenhver gang i Skoklefall
og Gjøfjell. Det var en påmeldt fra Gjøfjell, som kun møtte til samlingene i Skoklefall og de
andre ønsket ikke å reise til Gjøfjell. Anette M. Kaarud har vært ansvarlig for babysang på
Gjøfjell.
I Skoklefall kirke: Det ble gjennomført to babysang kurs i vårhalvåret. Det var da en gruppe for
de minste babyene og en gruppe for de babyene som er så store at de har begynt å krabbe.
Mellom de to gruppene var det felles lunch i menighetshuset. Randi M. M. Larsen har hatt
ansvar for disse kursene. Turid Øyna har vært med som frivillig og forberedt lunchen.
På høsten var planen et felles kurs der det var samlinger i Gjøfjell og Skoklefall annenhver
gang. Dårlig oppslutning i Gjøfjell gjorde at samlingene gikk over til å være bare i Skoklefall
kirke. Anette Kaarud holdt denne kursrekken. Ca. halvparten av babysangerne går et kurs og
halvparten går 2 kurs.
Dåpshilsen 1 år
Det ble sendt en hilsen til alle som ble døpt i 2012. Det var et brev og en
dåps/fødselsdagskalender. 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.
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3-års gudstjeneste
Også i år ble alle tre-åringer på Nesodden spesielt invitert til gudstjeneste i Skoklefall kirke.
Temaet var Noas ark. 20 barn i aldersgruppen kom, så med flere søsken og andre barn ble
dette en fin familiegudstjeneste.
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. De fikk også et arbeidshefte med samme tema og figurer som i boka. I
Nesodden kirke kom det 8 barn, i Skoklefall 18 barn og 7 barn deltok på dette i Gjøfjell kirke.
Kirkens korskole
Barne og ungdomsarbeider Anette Kaarud startet opp et barnekor, Cantemus, på høsten.
Koret er for alle på Nesodden, men de øver i Skoklefall kirke. Koret har ca. 15 deltakere i
alderen 5 år -3.klasse.
SLUSH-kurs i Skoklefall
5 jenter og 4 gutter deltok på SLUSHkurs, et kurs for hjelpeledere på Søndagsskolene i
Skoklefall menighet. Dette var to dager med kurs, pluss planlegging og gjennomføring av
praksis/søndagsskolesamling.
Barnekoret GjøK’en på Gjøfjell
GjøK’en har øvelser annenhver torsdag i Gjøfjell menighetshus og samler mange barn og
voksne. Hver samling består av middag for hel familien, sangøvelse og en felles samling på
slutten. De har også vært med på gudstjenester i kirken. Kirsten Sæther er dirigent.
Tårnagenthelg
7 jenter 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. To frivillige var med på hele
opplegget.
Action Tweens
Action Tweens er for barn i alderen 4.-7. klasse. Det har vært ca. 10 fredagssamlinger á 3
timer, 1 overnattingstur og eget opplegg på menighetsweekenden. Oppmøtetallet har variert
gjennom året på mellom 8 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. Det kommer tweens fra alle
menighetene til dette. Dette er en lavterskelklubb med andakt, leker, baking og
formingsaktiviteter som en del av det faste programmet. Tre-fire voksne frivillige, to ansatte
og opptil ti ungdommer har vært med som ledere gjennom året. Vi ser at mange av de nye
som kommer har deltatt på Lys Våken eller Tårnagenthelg.
Ledere på Action Tweens:
Voksne hjelpeledere: Henrik Rønneberg, Anniken Fitje Hasle, Øivind Skullerud.
Hjelpeledere fra ungdomsskolen: Sara Langvatn, Kaya Maagaard, Jakob Udahl , Thomas
Hake-Steffensen, Anna Hake-Steffensen, Jacob Nygård.
Voksne ledere: Inger Thedin, Jon Anders Anmarkrud, Katrine Fredwall.
Ansatte: Silje Ljosland og Ingwild Marie Fredwall
Lys Våken
Første helgen i desember deltok 7 barn på Lys Våken i Skoklefall. Syv ungdommer var med
som ledere. Andre helgen i desember ble det arrangert Lys Våken i Gjøfjell kirke, med høy
deltakerprosent! 22 barn deltok og flere ungdommer var med som ledere.
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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.

4.1.4.2. UNGDOMSARBEIDET

Det er ca. 15-20 ungdommer (fra alle tre menighetene) som har vært med som
hjelpeledere på et eller flere tiltak i alle menighetene.
Konfirmasjonsforberedelse
Våren 2013 ble 100 ungdommer konfirmert. Det var 21 i Gjøfjell kirke, 44 i Nesodden kirke og
35 i Skoklefall kirke. Konfirmantene fulgte et åtte måneders undervisningsopplegg på tvers av
bosted, inndelt i interessegrupper:
Musikk (ansvarlig - Randi Larsen), Friluftsliv (ansvarlig - Silje Ljosland), KRIK 1 og 2 (ansvarlig
- Helge Nylenna)
Konfirmasjonsåret 2013/14 har 98 konfirmanter fordelt på disse fem gruppene:
Musikal (ansvarlig – Anette Kaarud), Friluftsliv og KRIK1(ansvarlig – Silje Ljosland), KRIK 2 og
POP (ansvarlig – Helge Nylenna). POP er en ny gruppe der vi bruker film, bøker, musikk fra
populærkulturen som innfallsvinkel til å snakke om undervisningstemaene.
Temaer for konfirmantåret er blant annet: Identitet, trosartiklene, etikk og valg, bibel, bønn,
nattverd, fellesskap, påske, sorg m.m. Konfirmantene deltar på weekendleir på høsten og på
våren. De er med på fasteaksjonen og har ministranttjeneste på en gudstjeneste. De var er
med på Røde Kors sitt rollespill «På flukt», der de fikk oppleve hvordan det kan være å være
flyktning i et døgn.
Vi har en del «faste» ledere med på konfirmantleirene, men også nye ungdommer ønsker å
være med. Det gjør leiren bedre for konfirmantene, samtidig som disse eldre ungdommene får
ledererfaringer og mulighet til å vokse i troen.
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 60
konfirmanter, fra alle tre menighetene. Vi ser at PULS har god oppslutning og vi satser videre
på å bygge opp et band av ungdommer til dette. Fordi ungdommene ikke blir værende på
kirkekaffen/CaféPULS valgte vi, på høsten, å legge det på is til ungdommene selv engasjerer
seg mer i dette.
Lederkurs
Våren 2013 var fire ungdommer ferdig med lederkurset. De var fra Gjøfjell og Nesodden
menighet. Samlingene ble holdt i Gjøfjell menighetshus og noen i Skoklefall i tilknytning til
PULS. To av ungdommene var med på avslutningsturen til klosteret Taizé i Frankrike,
sammen med et par tusen andre som var der samme uken.
Julekonsert med russen
Som et forsøk på et trosopplæringstiltak for 18-åringer inviterte vi russen fra Nesodden vgs. til
å holde en julekonsert i Skoklefall kirke. En god gjeng fra russerevygjengen holdt to konserter
like før jul. Dette er et spennende konsept som vi kommer til å jobbe videre med.
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4.1.4.3. SKOLE/KIRKE OG BARNEHAGE/KIRKE SAMARBEID
Barnehagebesøk
I Skoklefall kirke har to barnehager vært på besøk, den ene hadde opplegg der selv. I Gjøfjell
kirke har to barnehager vært med på en enkel påskevandring.
Julevandring
I begynnelsen av desember ble det arrangert julevandring i Skoklefall og Gjøfjell kirke. 6
barnehager fra Fagerstrand og Fjellstrand deltok på julevandring i Gjøfjell kirke. 14
barnehager var med i Skoklefall kirke. Askeladden Barnehage i Nesodden menighetshus
deltok på julevandring i Skoklefall kirke. Anette M. Kaarud og Anne Marit Tronvik hadde
ansvaret for det praktiske rundt gjennomføringen av julevandringen. Frivillige hadde strøket
kostymene i forkant av opplegget Tre ansatte og tre frivillige var med som engelen Gabriel og
keiser Augustus.
Skolebesøk
I Gjøfjell kirke var 1. klasse fra Myklerud på besøk for å lære om den lokale kirken og de ulike
tingene i den.
Skolegudstjenester før jul
Det ble holdt to skolegudstjenester for Myklerud skole og Bjørnemyr skole i Gjøfjell kirke. Jaer
skole og Fjellstrand skole deltok i to gudstjenester i Nesodden kirke. For Berger skole og
Nesoddtangen skole ble det holdt 7 gudstjenester.
4.1.5

INFORMASJONSARBEIDET

Kirkespeilet utgis i felleskap av Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall og utkom 4 ganger i 2013.
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.
Nettsidene. Fellesrådet og menighetene på Nesodden åpnet nye nettsider i april 2014.
www.nesodden.kirken.no administreres og redigeres av menighetsforvalter Jan Heier og
trosopplæringsleder Silje Ljosland på Kirkesenteret. Dette er også en viktig plass for kontakt,
informasjon og presentasjon av vår lokale kirke og vårt arbeid. Påmelding til dåp og
konfirmasjon skjer direkte på hjemmesidene.
Nyhetsbrevet er en felles infotjeneste for alle menighetene på Nesodden. Nyhetsbrevet
sendes ut hver torsdag til ca 200 epostmottakere som har registrert seg. Informasjon om
gudstjenester, konserter og aktiviteter de neste to ukene er lenket til hjemmesiden.
Facebook. Kirkene på Nesodden har også en ny side på Facebook, som publiserer lenker,
gudstjeneste informasjon, video og foto fra aktiviteter i kirkene. Denne plattformen gir mulighet
til respons og effektiv deling av informasjon.
http://www.facebook.com/DenNorskeKirkeNesodden . På facebook deles også informasjon fra
kirkesenteret til gruppen «Hva skjer på Nesodden» som følges av ca 2.600.
Annonsering. Gudstjenester annonseres i Akershus Amtstidene AMTA hver fredag. I tillegg
sørger staben og frivillige ved for viktig redaksjonell omtale av konserter og tilbud i kirker og
menighetshus. Foreningsnytt som deles ut til alle husstander har også en fast
gudstjenestespalte.
4.1.6

KANTORISSIMO

En stor andel av Oslo-områdets klassiske musikere bor på Nesodden, allikevel har det vært
arrangert få lokale klassiske konserter. For tiden er tre høyt utdannede klassiske musikere
ansvarlige for kirkemusikken på Nesodden. Konsertpianisten Stefan Ibsen Zlatanos er ansatt i
Årsmelding Nesodden menighet og Gjøfjell menighet
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25 % organiststilling i Skoklefall kirke. Blokkfløytist og cembalist Ingeborg Christophersen er
ansatt i 100 % kantorstilling i Nesodden og Gjøfjell kirker, med 50 % permisjon i to år på grunn
av et arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend. I disse to årene er den amerikanske
pianisten Amy Muller ansatt som Ingeborgs faste vikar. De tre kirkemusikerne hadde et ønske
om å skape en kreativt blomstrende konsertarena i kirken – primært ved å bruke lokale,
profesjonelle krefter. De har holdt jevnlige møter og planlagt ti Kantorissimo-konserter for
sesongen 2013/2014, primært første tirsdag hver måned kl. 19.30.
Kammermusikkseriens program og aktører, høsten 2013:
Åpningskonsert 3. september 2013 i Skoklefall kirke:
Brendan MacBride (tenor), Sara Övinge (fiolin), Ingeborg Christophersen (blokkfløyte),
Amy Muller (klaver), Stefan Ibsen Zlatanos (klaver).
Musikk av Telemann, Franck, Vaughan Williams og Britten.
2. konsert, 22. oktober i Nesodden kirke:
Konsert med barokkvartetten Nattergal: Ingeborg Christophersen (blokkfløyter), Karolina
Radziej (barokkfiolin), Gunnar Hauge (barokkcello), Erik Skanke Høsøien (theorbe,
barokkgitar).
Fransk versus italiensk barokkmusikk. Musikk av Vivaldi, Corelli, Couperin, Rebel m. fl.
3. konsert, 5. november i Skoklefall kirke:
Birgitta Halbakken (bratsj), Anne Sofie Halversen (klarinett), Cecilia Götestam (cello),
Amy Muller (klaver)
Musikk av Mozart, Bruch og Frank Bridge.
4. konsert, 3. desember i Nesodden kirke:
Oslo Madrigalensemble under ledelse av Stefan Zlatanos, Petter Richter, teorbe,
Ingeborg Christophersen, orgel og blokkfløyter
Variert julerepertoar.
Nesodden kirkelige fellesråd støtter hver konsert med Kr 3.000 kroner. Norsk kulturråd har
bevilget kr 38.000 i støtte for de ti konsertene i sesongen 2013/2014. Billettprisen er kr 100
(barn under 15 år går gratis).
Vi er i gang med å opparbeide et trofast og entusiastisk publikum. Ryktet om
kammermusikkonsertene sprer seg og mange ønsker å komme tilbake igjen og igjen.
Konserten hvor Draumkvedet ble fremført i januar 2014 hadde publikumsrekord med omkring
100 solgte billetter. Vi vil arbeide for at Kantorissimo-serien kan gjentas år etter år. Vi har en
lang liste med lokale, profesjonelle musikere som ønsker å delta, og får på langt nær benyttet
oss av alle i løpet av denne første sesongen. Vi ser hvordan både kjernemenigheten, og
lokale som normalt ikke går i kirken, søker til kirkerommet og får inspirasjon. Vi mener at
kammermusikkonsertene knytter kirken ytterligere til lokalbefolkningen og undertegnede
(Ingeborg) møter fremmede i svømmehallen, på posten, på bussen som begeistret takker for
Kantorissimo-serien. Det føles som et meningsfylt arbeide.
Ingeborg Christophersen, Turku, 5. februar 2014

4.2
4.2.1.

NESODDEN MENIGHET
OVERSIKT

Flere aktiviteter som har betydning for Nesodden menighet foregår i en av de to andre
menighetene, særlig i Skoklefall menighet (se side 3-11).
Her oppsummeres det som skjer innenfor Nesodden menighets geografiske grenser.
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Regelmessige aktiviteter gjennom året
 Gudstjenester i Nesodden kirke hver 14. dag og i høytidene, med spesielt mange
dåpshandlinger (s. 4).
 Kirkekaffe / menighetssamling i prestegården etter gudstjenestene.
 ”Action Tweens” for barn 4. – 7. klasse, hver måneden i menighetshuset (s. 8)
 En av konfirmantgruppene (s 9)
 Dugnadsarbeid på menighetshuset (s 12)
 Julebasararbeid. Julebasar lørdag 1.12.2013 – inntekt kr 18.167
 Konserter i kirken (s. 10-11)
 1 bibelgruppe, møtes i hjemmene, ca. en gang i måneden, i privat regi.
 ”Undringsgruppe”, møtes annenhver tirsdag i et hjem, i privat regi.
Aktiviteter ca. en gang i året
 Utdeling av 4-årsbok i gudstjeneste (se s. 8)
 ”Lys våken” for 11-åringer, i kirke og menighetshus med overnatting (s 8)
 2 barnehager i menigheten besøker Skoklefall kirke til julevandring (s. 10)
 1 klasse fra Myklerud på kirkebesøk for å lære om kirken (s. 10)
 Skolegudstjenster for Jaer og Fjellstrand skoler i Nesodden kirke før jul (s. 10)

4.2.2 MENIGHETSHUSET
ÅRSMELDING FOR NESODDEN MENIGHETSHUS 2013

Husstyret har dette året bestått av Øyvind Strøm, Arne Bjerke, Anne Grethe Gullerud, Ingrid
Fjeld og Gry Skurdal.
Det har vært avholdt 1 ordinært møte, 2 møter i fellesskap med menighetsrådet, samt 1
dugnad.
Det har også i 2013 vært lite praktisk aktivitet på huset, men planene med nytt kjøkken er godt
i gang. Det ble opprettet en komite som skulle arbeide med planene for kjøkkenet, de hadde
noen møter og det ble også innhentet noen anbud. Menighetsrådet kom frem til at disse
løsningene ble for dyre så det måtte se på nye løsninger og muligheter. Arbeidet fortsetter og
planen er at arbeidet skal være i gang våren 2014.
Bestyreren/renholderen på menighetshuset fungerer meget bra, så det var utrolig vellykket og
slå sammen disse to stillingene.
I februar endte saken til kirkeasylanten endelig godt, han kunne da flytte tilbake til familien og
huset er igjen tilbake til det normale.
Huset har vært i bruk til menighetsarbeid, sangkor og ikke minst til minnesamvær.Vi håper nå
som kjøkkenet kommer på plass og huset er tilbake til det normale at vi nå kan klare å øke
utleien, det er et mål for oss.
Samarbeidet med Askeladden barnehage fungerer fortsatt veldig bra.
Målet vårt for 2014 må være at vi nå får alt på plass, og at huset vil fungere optimalt.
For Nesodden menighetshus Gry Skurdal
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4.2.3

ONSDAGSMIDDAGER

Våren 2013 hadde vi 9 middager i Nesodden Menighetshus, hver onsdag fra 08.02 og frem til
påske. Gjennomsnittlig 50 personer til stede 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 2013 ble det ingen onsdagsmiddager. Kjøkkenet på menighetshuset skulle pusses
opp. Dette har tatt lenger tid enn beregnet, men nå ser vi en løsning. Igangsetting blir 10
februar. Etter 25 års bruk trenger kjøkkenet veldig en oppdatering. Det er lite funksjonelt og
upraktisk.
Overskudd av omsetning i 2013 februar – april kr. 13.643. Overskuddet fra onsdagsmiddagen
blir satt på konto og øremerket "Nytt kjøkken på Nesodden Menighetshus".
Nesodden 28.01.2014 Gjertrud Blaasvær
4.2.4. PUSTEROM
PUSTEROM i Nesodden kirke. Kirken er åpen fra kl 18.00 med stillhet og levende lys frem til
kl 18.30. Da har vi en halvtimes kveldsbønn med sang, tekstlesing, lystenning og bønn. Vi er
ikke mange, men det er tydelig at tilbudet betyr mye for dem som kommer. Vi hadde ni
samlinger om våren og åtte om høsten. Siste gangen før jul feiret vi nattverd sammen.
Sokneprest Anne Marit Tronvik er ansvarlig sammen med to frivillige, Maj Beck og Lovise
Krogstad.

4.3
4.3.1.

GJØFJELL MENIGHET
OVERSIKT

Flere aktiviteter som har betydning for Gjøfjell menighet foregår i en av de to andre
menighetene, særlig i Skoklefall menighet (se side 3-11).
Her oppsummeres det som skjer innenfor Gjøfjell menighets geografiske grenser.
Regelmessige aktiviteter gjennom året:











Gudstjenester i Gjøfjell kirke ca. hver 14. dag - med opplegg for barna som blir med
over til menighetshuset under prekenen og ofte deltagelse av konfirmanter fra Gjøfjell
som bidrar i gjennomføringen.
Kirkekaffe / menighetssamling i menighetshuset etter gudstjenestene.
Onsdagsåpent / onsdagskvelder i menighetshuset hver 14. dag (se nedenfor)
Babysang, frem til påske i 2013, ved barne- og ungdomsarbeider (se side 7)
Barnekoret ”Gjøken” annenhver torsdag i menighetshuset (s 8)
Lederkurs for ungdommer (s. 9)
Dugnadsarbeid på menighetshuset (s. 14)
Julemessearbeid, i selvstendig regi, (s. 15)
Konserter i kirken (s. 10-11)
2 bibelgrupper i hjemmene i privat regi, ca. en gang i måneden
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Aktiviteter ca. en gang i året






Utdeling av 4-årsbok i gudstjenester (se s. 8)
”Lys våken” for 11-åringer, i kirke og menighetshus med overnatting (s. 8)
2 barnehager besøker kirken til julevandring (s. 10)
1 klasse fra Myklerud på kirkebesøk for å lære om kirken (s 10)
2 skolegudstjenester for Myklerud og Bjørnemyr skoler før jul. (s 10)

4.3.2 MENIGHETSHUSET
De viktigste arbeidene i året som gikk var at hele menighetssalen ble malt hvit, etter en
forsiktig begynnelse året før, og at hele huset også ble vasket og malt utvendig. Arbeidet ble
utført ved er rekke dugnader, bl.a. ved en større vårdugnad med hovedrengjøring,
småreparasjoner og stell av utearealer, samt løpende vedlikehold og rydding rundt
menighetshuset, i bua og på loft. 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 (som ikke ligger under husstyret) er Tone Killingmo.
Menighetshuset ble i 2013 utleid 13 ganger imot 9 ganger året før.
For husstyret. Finn Østmo 4/2-14

4.3.3

ONSDAGSÅPENT

Annenhver onsdag i 2013 har det vært åpne samlinger i Gjøfjell menighetshus fra kl. 19 –
21.30 med vekt på fellesskap, lovsang og samtale om kristen tro. Den første halvtimen er det
kveldsmat. Alle som ønsker det kan være med på disse samlingene. Det er ikke nødvendig å
komme hver gang.
Våren 2013 var hovedtemaet: «Gud utruster oss og fellesskapet med sine gaver». Høsten
2013 hadde samlingene «Se Jesus» som hovedtema.
I alt hadde vi 14 samlinger i 2013 inkl. et fellesmøte sammen med Myklerud misjonsforening
med mere enn 20 fremmøtte som fikk høre en inspirerende taler fra NMS. Ellers har
fremmøtet ligget mellom 8 -16 på onsdagskveldene.
En ledergruppe bestående av Torunn Andresen, Finn Østmo, Maalfrid og Nils Ivar Bovim,
legger opp semesterprogrammet sammen med sokneprest Anne Marit Tronvik.
4/2-14 Nils Ivar Bovim
BARNEKORET GJØKEN
Barnekoret Gjøken har hatt øvelse annenhver torsdag i 2013 i Gjøfjell menighetshus fra kl. 17
– 18.30, men barn og voksne kan komme en halvtime før og leke litt i barnekroken. Øvelsene
starter med felles middag for små og store kl. 17-17.30. Koret øver en halv times tid før vi har
en liten samlingsstund med bibelfortelling og til slutt felles eller fri lek mens de voksne får tid til
litt prat og kaffe/te.
Fra en forsiktig start med noen få barn tidlig på året har vi etter hvert blitt i underkant av 20
med smått og stort på øvelsene.
Vi har sunget på familiegudstjenesten 27.oktober, på julemessen i Gjøfjell menighetshus
9.november og på julekonsert sammen med Fjellstrand og Myklerud skolekorps og Fremad
Brass band 2.søndag i advent.
Kirsten Sæther er dirigent for koret og Nils Ivar Bovim bidrar på piano til sangene.
Maalfrid Bovim og Torun Smith har hatt ansvar for forberedelse av middager.
4/2-14 Nils Ivar Bovim
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4.3.4

JULEMESSEN

Julemessekomiteen hadde i februar/mars samtaler med Husstyret for Gjøfjell menighetshus
med hensyn til støttebehov og menighetsrådets ønsker om støtte til fornyelse og vedlikehold
av menighetshuset.
Julemessen avholdt som vanlig årsmøte i juni 2013. På grunn av at flere hadde meldt fra at de
ikke kunne ta ansvar på en eventuell julemesse i november 2013 ble det vedtatt å utsette
avgjørelse om julemesse i 2013 til høsten.
Vedtektene for Julemessen på Gjøfjell inneholder følgende formål:
Julemessen på Gjøfjell er en interesseorganisasjon for innsamling av midler til
• fornyelse og vedlikehold av Gjøfjell menighetshus,
• barne- og ungdomsarbeidet 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.
Bestemmelse om at det også skulle gjennomføres julemesse i 2013 ble endelig avgjort i
september. Takk til alle som hjalp til og som bidro til forberedelse av julemessen! Gjøfjell
menighetshus var fullsatt med barn og voksne på julemessen 9.11.2013, på det meste var vi
over 70 personer samtidig. Svært mange ble der i flere timer. Det var som tidligere lagt vekt
på å ha bord med aktiviteter for barn og ungdom og enda flere bord for besøkende. Det ble
solgt flere lodder på forhånd, men litt mindre salg på selve julemessedagen. Det var god
stemning, Randi Mürer leste en julefortelling og barn fra barnekoret Gjøken bidro med sang.
Totalt kom det inn kr. 29 340 som er ca. 10 % mindre en toppåret 2012.

I 2013 bidro julemessen i samråd med Husstyret for menighetshuset og menighetsrådet med:
Fornyelser i menighetshuset,
Innvendig + utvendig 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 2013 benyttet

kr. 3 792
kr. 4 426
kr. 7 689
kr. 2 445
kr. 18 352

Totalt disponibelt beløp for 2013 var kr. 35 479. På Julemessens konto står det nå kr. 46 904
som – med unntak av kr. 4 000 avsatt til innkjøp og gjennomføring av ev. julemesse i 2014 –
kan benyttes til Julemessens formål, se over. Ca. kr. 13 000 av det innestående beløp er
allerede disponert til vedlikehold og fornyelser av menighetshuset som ikke ble fullført i 2013.
For Julemessekomiteen Maalfrid Bovim
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5. Strategiarbeidet
I 2013 har arbeidet vært konsentrert om å følge opp hovedstrategiene fra 2012:
- For Nesodden menighet: ”Stille time i Nesodden kirke”.
- For Gjøfjell menighet: ”Satsing på barn- og barnefamilier”.
Oppfølging:
I Nesodden kirke har det vært ”Pusterom” hver onsdag kl. 18.00, en time med
stillhet, lystenning og forbønn. Erfaringene med dette har vært gode, selv om
det foreløpig ikke har vært så mange deltagere.
På Gjøfjell var det ”babysang” ved barne- og ungdomsarbeideren frem til påske
(s. 7).
Deretter ble et barnekor, ”Gjøken” startet opp av frivillige (s. 8).
Strategiutvalget, Gjertrud Blassvær (m.rådsleder), Ingelil Mitchell (repr. Nesodden) og
Finn Østmo (repr. Gjøfjell) har dessuten kommet med innspill til menighetsrådet om
andre strategiske tiltak.
Det ble dessuten, i oktober, arrangert et eget strategimøte i Gjøfjell menighetshus om
menighetsarbeidet i denne menigheten. Temaer: Om ”menighetens storhetstid på
1990-tallet. Hvor står vi i dag? Hva drømmer vi om for fremtiden? Referat kan fås.
Strategi for 2014
Menighetsrådet har foreløpig ikke utarbeidet nye strategier for 2014.

6. Vurdering av året 2013
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.
Begge menigheter har, i perioder, hatt et rikere menighetsliv. Det kan være grunn til å
studere dette nærmere, for inspirasjon og læring.
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Vurdering
Spesielt gledelig i året som gikk:


Onsdagsmiddagene i Nesodden menighetshus har vært et av de store
samlingspunktene i menigheten. Det ble en pause høsten 2012. Takket være et
krafttak av engasjerte frivillige var det full drift igjen våren 2013.



”Pusterom” startet opp igjen høsten 2013 i Nesodden kirke hver onsdag kl. 1819. Det har vært en verdifull stille time i den lille målestokk!



Kirkeasylant Nadeem Dar slapp ut i frihet i februar etter over to år i Nesodden
menighetshus, takket være stor innsats fra mange og full retrett fra
Utlendingsnemda.



I Gjøfjell kunne vi glede oss over oppstart av babysang, ved barne- og
ungdomsarbeideren som menighetene betaler, i en gruppe frem til påske.



Deretter dannet frivillige et nytt barnekor, Gjøken, med barn alder ca. 3-8 år,
der familiene også inkluderes.

Utfordringer:


Kjøkkenet i Nesodden menighetshus var nedslitt og trengte fornyelse. For å
møte mattilsynets krav syntes det være nødvendig med en større utvidelse og
opprustning. Tilbud og prisoverslag ble innhentet våren 2013 og total
kostnadsramme anslått til nærmere 800.000. Det tok tid å avklare videre
rammer og formaliteter for en slik stor ombygging. (Nye signaler fra mattilsynet
åpner nå for en langt rimeligere løsning: En enkel oppussing, uten utvidelser,
med erstatning og supplering av nedslitt innredning og utstyr.)



For begge menighetene er det en utfordring å legge til rette for en noe større
deltagelse fra barne- og ungdomsarbeideren når det gjelder lokalt
menighetsbyggende arbeid.



For begge menigheter er det fortsatt et klart mål å stimulere til større lokalt
fremmøte i søndagsgudstjenestene.
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