Protokoll fra møte i Nesodden menighetsråd
Tid: Onsdag 16. mars 2016 kl. 18.00-20.40
Sted: Menighetshuset
Tilstede: Arne Bjerke (leder), Halvor Håkanes, Arne Neegaard, Synnøve Sakura Heggem
(sokneprest), Jan Heier (menighetsforvalter), Evy Ruud (1. vara)
Forfall: Tore Henriksen (nestleder), Gry Skurdal (2. vara)
Gjest: Jarl Eidjord, trosopplæringsleder
Sak 19/16

Godkjenning av
- innkalling og saksliste
- referat fra møte 3. februar 2016.

Sak 20/16

Orienteringer
- Fellesrådsmøte 2.3.: Søknad om telt ved gravferd 4.3. Budsjett 2016.
- Rundt bordet – siden sist: Ingen kommentarer
- Dugnad utenfor menighetshuset lørdag 23.4. kl 10-14
- Nytt fra Kirkesenteret: Utlysning av kirketjenerstilling i april
- Innkommet post: Blader fra organisasjoner
- Møteplan for menighetsrådet 2016: Torsdag 28. april kl 18-20

Sak 21/16

Menighetsutviklingsprosjekt
Neste samling med Erling Birkedal blir på Nesodden menighetshus tirsdag
mai kl 15-21. Menighetsrådet deltar på samlingen.

3.

Sak 22/16

Årsmøte 2016
- Regnskap for m.råd og m.hus utdelt på møte og kommentert av Jan.
Regnskap for 2015 tas til orientering og oversendes revisor.
- Årsmelding versjon pr 16.3. var sendt ut. Innspill sendes Jan innen 1.4.
Anne Marit Tronvik er også bedt om å komme med innspill til teksten.
Årsmeldingen for 2015 tas til orientering.
- Årsmøtet onsdag 20.4. kl 19.00:
Start i kirken med foredrag av riksantikvar Jørn Holme. Synnøve leder
i kirken. Som gaver kjøpes det Nesoddenakevitt (Arne N.).
Enkel servering med kake og kaffe på menighetshuset før årsmøtet.

Sak 23/16

Trosopplæringsplan (behandlet etter sak 19/16)
Status trosopplæringsplan for Nesodden menighet.
Orientering ved Jarl Eidjord om arbeidet som er gjort i trosopplæringsutvalgets to
møter siden infomøtet 29.1. Plan og tiltak var sendt ut på forhand. Rådet drøftet
saken. Neste møte i utvalget blir 11.4. Da sendes planen ut på epost, slik at
m.rådet kan gi sin tilslutning før den sendes til bispedømmerådet inne 1.5.

Sak 24/16

Eventuelt
- Søknad fra kantor Ingeborg Christophersen og sokneprest Svein
Hunnestad om tilskudd til musikere og tekstleser i gudstjenesten
Langfredag 25.3.2016 kl 15 i Nesodden kirke. Totalt kr 7500. Tilskuddet
kan dekkes av ofringen som kommer inn langfredag til musikk i kirkene
(2015 og 2016), samt givertjenesten til kultur i Nesodden kirke.

Vedtak: Garanti for kr 7500 innvilges, der ofringen inngår som dekning for
tilskudd.
-

Søknad leie av Nesodden kirke til konsert fredag 13.5. eller
søndag15.5.2016 kl 18: Barokkmusikk ved Ensemble Hieronymus, kontakt
Thomas Schoofs Melheim.
Vedtak: Søknad innvilges.

-

Søknad fra prosjektet – Trust, en poesikonsert med Åsmund Seip,
Marianne Bergli (sang) og Prem Sudeva (perkusjon). Søknadssum
kr 7000.
Vedtak: Søknad innvilges ikke. Menighetsrådet er åpen for å leie ut kirken
til konserten.

