Protokoll fra møte i Nesodden menighetsråd
Tid: Onsdag 7. september 2016 kl. 18.00-20.00
Sted: Nesodden Menighetshus
Tilstede: Arne Bjerke (leder), Tore Henriksen (nestleder), Halvor Håkanes, Arne Neegaard,
Evy Ruud (1. vara), Svein Hunnestad (sokneprest, vikar for S. S. Heggem), Jan Heier
(menighetsforvalter).
Forfall: Gry Skurdal (2. vara)
Sak 33/16
Sak 34/16

Godkjenning av innkalling og saksliste samt referat
fra møte 28. april 2016
Orienteringer
- Fellesrådsmøte: Handlingsplan vedtatt
- Trosopplæringsreformen
- Rundt bordet – siden sist: Evy - Ny urne ved kirken
- Nytt fra Kirkesenteret: Lena Heise er ansatt som kirketjener i Nesodden og
Gjøfjell kirker fra 5.9.
- Innkommet post. Blader og magasiner fra organisasjoner
- Lederopplæring i Ski arbeidskirke
- MUV, undersøkelsen ligger ute til 31.10.

Sak 35/16

Gudstjenesteplan
Svein informerte. Menighetsrådet kom med innspill om å se på tidspunkt og
ulike temagudstjenester. Dette må gudstjenesteplanutvalget ta videre. Det
ligger noen føringer i antall forordnede gudstjenester, samt bemanning med
prest, organist og kirketjener.
Vedtak: Gudstjenesteplanen godkjennes.

Sak 36/16

Utleie av Nesodden kirke:
Søknad om konsert/utleie og økonomisk bidrag – ref. e-post fra Synnøve:
-Konsert 7.11. med Anne Lande og Per Husby. Jfr epost fra Synnøve
Vedtak: Menighetsrådet slutter seg til forslaget om å leie ut kirken gratis
7.11.2016. Det tas opp kollekt ved utgangen til dekking honorar.
Menighetsrådet garanterer for kr 5000 til honorar.

Øvrig utlån – utleie:
-Utlån til fotografering 10.-11.9. ved Leiv Bjerve
-Konsert med Marilena Zlatano, Kulturisten 24.9.
-Konsert med kantor Ingeborg Christophersen 23.10.
Vedtak: Alle søknadene innvilges.
Sak 37/16

Nesodden Kirke-akademi
eller middelalderkirken som arena for de nasjonale strateger
Saken utsettes til Synnøve er tilbake.

Sak 38/16

Trosopplæring – planarbeid
Tore refererte fra møte i trosopplæringsutvalget og tilbakemeldingen planen har
fått. Videre arbeid skjer bla i felles møte 11.10.

Sak 39/16

Menighetshuset
Halvor presenterte arbeidet i husstyret.
Menighetshuset:
-Drift: Det arbeides med ny leiesats for barnehagen
-Daglig leder. Reduksjon av stilling fra 40 % til 20 % fra 1.1.2017.
Leieinntektene dekker ikke utgifter til daglig leder i 40 %. Husstyret har bedt
kirkevergen gjennomføre forhandlinger med Anja Antonsen. Fellesrådets
administrasjonsutvalg har med grunnlag i forhandlingene vedtatt å tilby henne
en 20 % stilling. Husstyret har funnet løsning ved hjelp av frivillige som tar
booking og visning til leietagere.
Vedtak: Menighetsrådet støtter reduksjon av stillingen som daglig leder til 20 %
fra 1.1.2017. Til stillingen ligger renhold av menighetshuset.
-Tirsdagsmiddag. Gry planlegger oppstart i oktober med de frivillige.
-Julebasar på Nesodden menighetshus: Første søndag i advent 27.11. etter
gudstjeneste og julegrantenning.

Sak 40/16

Kulturplan Nesodden kommune – drøfting i MR
Menighetsrådets medlemmer bes oversende innspill til Arne B som sammen
fatter og tar disse med til fellesrådet prosess. Kirkevergen er bedt om å sende
høringssvar på vegne av menighetsrådene innen fristen 30.9.

Sak 41/16

Regnskap 2015 for Nesodden menighet
Regnskap fra revisor var sendt ut.
Vedtak: Regnskapet godkjennes.

Sak 42/16

Eventuelt
Trosopplæringsmedarbeider – ledig stilling fra 2017. Vurdering om stillingen
skal utlyses som 100 % eller kunne deles.
Vedtak: Menighetsrådet anbefaler at stillingen utlyses som 100 %
trosopplæringsmedarbeider.
Kirkekaffe i Nesodden menighetshus søndag 2.10. kl 13, med avtakking for
kirketjener Petter Tønder. Arne N. leder feiring med kake og blomster.
Felles møte med alle 3 menighetsråd tirsdag 11.10. kl 19.00-20.30. M.rådet
møter på Kirkesenteret kl 18.00 for behandling av andre saker.

