Protokoll fra møte i Nesodden menighetsråd
Tid: Torsdag 28. april 2016 kl. 18.00-20.00
Sted: 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)
Sak 25/16
Sak 26/16

Sak 27/16

Sak 28/16

Godkjenning av innkalling og saksliste samt referat fra møte 16. mars 2016
Orienteringer
- M.råds leder holdt minnetale ved minnesamvær for Karin Carlson (leder av
hustyret)
- Fellesrådsmøte 27.4.: Fokus bla. på Nesodden kirkegård
- Rundt bordet – siden sist: Kontakt med Opplysningsvesenets
fond OVF om prestegårdshagen (Synnøve). Kontakten følges opp også i forhold
til offentlig avløp for alle bygningene rundt Nesodden kirke. (Halvor/kirkvergen)
- Nytt fra Kirkesenteret: Pågang med dåp denne våren.
- Innkommet post
- Lederopplæring for Borg b.d. i Ski arbeidskirke 16.4.
- MUV - 3. mai kl. 15-21. Fint om flest mulig deltar!
Gudstjenesteplan fremlegges til drøfting og godkjenning.
Oversikt var sendt ut og presentert av Synnøve.
Rådet drøftet andre tidspunkt for gudstjenester samt temagudstjenester.
Midnattsmesse juleaften er et forslag. Forslag om å få hjelp av Nesodden Frogn
Kammerkor til forsangertjeneste.
Vedtak: Planen godkjennes. Rådet ber om at muligheten for en midnattsmesse
julaften vurderes.
Årsmøte 20.4.2016 med foredrag av riksantikvaren
- Erfaringer
- Oppmøte – 36 på foredrag i kirken og 11 på årsmøtet i menighetshuset.
- Hva lærte vi?
- Foredrag i Kirken v/Jørn Holme
- Oppfølging av regnskap/årsmelding
- Informasjon/PR rundt årsmøtet
Rådet konkluderte med at kvelden var godt gjennomført, men burde hatt flere
deltagere både på foredrag og årsmøtet.

Sak 29/16

Nesodden Kirke-akademi eller middelalderkirken som arena for de nasjonale
strateger.
Vedtak: Menighetsrådet ber Synnøve forberede søknad om etablering av et
kirkeakademi i Nesodden menighet. Ønske om 3 arrangementer høsten 2016.
Vedtak: Menighetsrådet ber kirkesenteret legge til rette for betalingsordning for
arrangement, konserter samt ofringer.

Sak 30/16

Trosopplæringsreformen
- MR skal gi sin tilslutning til planen
Tore Henriksen refererte fra møte i trosopplæringsutvalget 11.4. Planen sendes
innen 1. mai og blir godkjent etter en ny runde innen 1.11.2016. Planen sendes ut
til rådet av trosopplæringsleder.

Sak 31/16

Menighetshuset
- Endringer i styret etter Karin Carlsons bortgang 21.3.: Styret konstituerte seg
11.4.: Leder Halvor Håkanes, nestleder Gry Skurdal. Medlemmer: Anne Marit
Tronvik, Arne Bjerke, Øyvind Strøm.
- Dugnad ute rundt m.hus. 23.4.
- Andre orienteringer: Økonomi og behovet for overføring fra m.råd til drift. Fokus
på at leieinntekter må balansere med utgifter.

Sak 32/16

Eventuelt
- Utegudstjeneste 8. mai kl 11: Invitere formannskapet og sørge for PR i Amta.
Ansvarlig er kirkesenteret. Mobilisering i menighetene Nesodden og Skoklefall –
ta med kake og kaffe. (I tillegg til kaka fra årsmøtet. Rigging med bord til
serveringen ute på kirkegården.)
- Kirkeverter til konfirmasjonsgudstjenestene 4. og 22.5. Menighetsrådet må
hjelpe og finne frivillige.
- Søknad om tilskudd til prostigudstjeneste på
Oscarsborg 2. pinsedag. (Markedsføring og musikk.)
Vedtak: Menighetsrådet bevilger kr 1000 til prostigudstjenesten. Menighetsrådet
forventer at Fellesrådet vil legge tilskudd for 2017 inn i sitt budsjett.
- Innkjøp av salmebøker med stor skrift. Forslag fra Halvor.
Vedtak: Meningsrådet vedtar å kjøpe inn 10 salmebøker med stor skrift.
Neste møte planlegges med sommeravslutning hos Evy
tirsdag 14. juli kl 18.00. Ta med grillmat.

