REFERAT FRA MØTE I GJØFJELL OG NESODDEN
MENIGHETSRÅD
Tid: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 19.00 til 21.30
Sted: Hos Anne Marit Tronvik i prestegården
Tilstede: Finn Østmo (leder), Gjertrud Blaasvær (nestleder), Anne Marit Tronvik
(sokneprest), Tone Killingmo, Ingelil Mitchell, Lars Erik Granum, Jan Heier
(menighetsforvalter)
Fraværende: Carl Anton Strøm, Evy Rud, Anne Grethe Gullerud
Møteleder: Finn
Referent: Jan
Åpning: Lars Erik leste fra C. S Lewis (Gleden uten grenser)
Dato for neste menighetsrådsmøte:
Tirsdag 25.2.2014 kl. 19.00 i Gjøfjell menighetshus

15/14

Godkjenning av innkalling og saksliste

16/14

Godkjenning av siste referat, 14/1

17/14

Postliste v/ Jan
Rundskriv fra Kirkedepartementet om statsbudsjett

18/14

Orienteringssaker
a. Rundt bordet – siden sist
Anne Marit: Oppstart av Pusterom i Nesodden kirke. Kirkekaffe i
Nesodden kirke gjennomføres nå i våpenshuset.
b. Noen ord fra ”Frivillighetsmøte” i kommunen 22/1. Anne Marit: Stor
oppslutning og ønske om å ha møteplasser og se
c. Noen ord fra ”strategisamling for Borg bispedømme” 24.-25.1.
Tone: Erfaringer og utvikling fra Sverige etter deling stat/kirke.
Utfordringer og ulike tiltak rundt i bispedømme.
d. Om oppstart av ungdomsklubben i Gjøfjell menighetshus fredag
28.2. Klubben er en del av menighetens arbeid, og skal i likhet med
alt annet arbeid drives i samsvar med det Den Norske Kirke står for.
e. Rapport fra arbeidet med notat om støtte til vanskeligstilte v/ Ingelil
og Finn (sak 14/14 b). Finansiering gjennom fond og ofringer. Det
jobbes videre med å undersøke behov og ordninger for å nå dem
som trenger hjelp.
f. Trosopplæringskurs 24/2, frist 12/1. Se mail fra Jan 3/2.
g. Referat fra Fellesrådet 26.1. Økonomireglementet for
menighetsrådene ble vedtatt.
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19/14

Ombygging av kjøkkenet i Nesodden menighetshus
Se sak 6/14 og 14/14g i siste møte der det ble vedtatt:
”Menighetsrådet vedtar at kjøkkenet pusses opp og at det
engasjeres en prosjektleder som kan organisere rivedugnad og
bestilling av kjøkkenutstyr og håndverkere.”
Gangen i arbeidet videre:
-

m.rådet engasjerer prosjektleder
rivning på dugnad
planskisse og beskrivelse med grovt prisanslag

-

m.rådet godkjenner planer og foreløpig kostnadsramme
noen bygningsmessige arbeider: snekker, elektriker, rørlegger
innhenting av tilbud på kjøkkeninnredning og utstyr

-

m.rådet vedtar tilbud og finanisiering
montasje, inkl. elektriker og rørlegger
ferdigstillelse

Vedtak:
o Ketil Blaasvær engasjeres som prosjektleder.
o Lønn for arbeidet som prosjektledere avklares med menighetsrådet.
o Konto fra Onsdagsmiddager kr 104.752,08 kan, i første omgang, stå til
disposisjon for prosjektet.
o Prosjektleder og prosjektgruppa avklarer spørsmål med menighetsrådet
underveis på epost med m.råd eller i menighetsråd.

20/14

Vurdering av menighets- og soknegrenser
Definisjonene er flytende, men vi tenker her på ”menighetsgrense” som
de fysiske grenser i terrenget for våre 3 menigheter på Nesodden – og
”soknegrense” som hvert menighetsråds virkeområde. (2 m.råd dag).
Se sak 104/13 i møtet 26/11:
Vedtak: ”Strategiutvalget (Gjertrud, Ingelil og Finn), i kontakt med Anne
Marit, lager et problemnotat med særlig vekt på problemstillinger som kan
gjelde Nesodden og Gjøfjell menigheter. Det legges fram på det andre
menighetsrådsmøte på nyåret.”

Ulike kart og skisser ble presentert av Finn på møtet. Spørsmål om nye
geografiske menighetsgrenser skyves til plassering av ny kirke er klar.
Strategiutvalget jobber videre med å vurdere om Gjøfjell og Nesodden
menigheter fortsatt bør ha felles menighetsråd, eller hvert sitt
menighetsråd, med sikte på valget i 2015.
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21/14

Barne- og ungdomsarbeider som betales av menigheten
Hva ønsker vi at denne stillingen skal benyttes til lokalt i våre 2
menigheter? Dette gjelder for tiden 80 % - stilling (Anette Kaarud).
Kirkeverge Frank Willy skriver i mail 21/1:
”Det er fellesrådet v/kirkevergen (i det daglige) som har arbeidsgiveransvaret for
stillingen til Anette. Men i og med at det er menighetene som finansierer denne
stillingen så er det menighetene som har lagt premissene for hva denne stillingen
skal brukes til. Stillingsutlysningen gjenspeiler de prioriteringer som ble gjort for
denne stillingen på utlysningstidspunktet. Skulle man ønske endringer i
arbeidsoppgaver mener jeg altså at det må gjøres vedtak i menighetsrådene, som
så henvender seg til kirkevergen.”

Vi tok denne saken først opp på møtet 26/11 (sak 100/13). Det ble da
foreslått at hun kunne bidra med å etablere en ungdomsklubb på Gjøfjell.
I vårt siste møte, 14/1, ble det orientert om at frivillige i Gjøfjell tilbød seg
å prøve å starte opp en slik klubb, og m.rådet ga grønt lys for det (sak
7/14). Det synes foreløpig ikke å være behov for hjelp fra en ansatt her.
Derved kan vi igjen stille spørsmålet: Hva ønsker vi at denne stillingen
skal benyttes til lokalt i våre 2 menigheter?
Vedtak: Menighetsrådet viser til mail 21/1 fra kirkevergen og ønsker at
ungdomsarbeiderstillingen bl.a. benyttes til følgende lokale tiltak fra
høsten 2014. Trosopplæringsutvalget bes arbeide videre med disse
forslagene:
a) Bidra til å starte et barnekor i Nesodden menighet.
b) Bidra til igjen å starte babysang i Gjøfjell menighet
Vedtaket sendes i en henvendelse til kirkevergen.

22/14

Regnskap 2013 og budsjett 2014
Se sak 10/14. Finn har hatt møte med regnskapsfører Øyvind Nitteberg.
Regnskapene behandles 25.2. Forslag til budsjetter for 2014 var sendt
ut.
Vedtak: Budsjettene for Nesodden og Gjøfjell menigheter vedtas med
endringer som kom fram i møtet. Se post 4 og 6 i budsjettet for Gjøfjell
menighet.

23/14

Årsmelding 2013
Jan har sendt ut et foreløpig grunnlag og bedt om innspill innen fra
grupper mm innen 4/2. Derved satser vi på å ha et endelig forslag klart til
utsendelse før menighetsrådsmøtet 25.2. Jan og Finn jobber videre med
å samle tekstene som mangler, og sette inn strategidel til slutt.

24/14

Forberedelse av årsmøte / medarbeiderfest onsdag 30. april
i Gjøfjell menighetshus. Tone har laget foreløpig liste over hvem som
inviteres fra Gjøfjell. Opplegg drøftes på neste møte.
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25/14

Gjøfjell menighetshus. Regnskapstall 2013, budsjett 2014
samt melding til julemessen om støttebehov.
Utsatt til neste møte.

26/14

Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp
Jan har, som menighetsforvalter, hittil tatt imot informasjon og brakt det
videre til menighetene. Vi antar at dette er den viktigste oppgaven.
Vedtak: Jan Heier velges, inntil videre, som kontaktperson for Kirkens
Nødhjelp.

27/14

Samarbeid med Estlandsaksjonen
Mail fra Pål Erik Plaum: Vi ønsker derfor å låne Gjøfjell menighetshus en
søndag etter kirketid, slik at menighetsmedlemmene kan få være med på
å ta med klær og ikke minst pakke ned i esker…. (Epost var sendt ut.)
Vedtak: Estlandsaksjonen kan benytte Gjøfjell menighetshus etter
kirkekaffe ca kl 13.30.

28/14

Søknad om uttreden av menighetsrådet
Carl Anton har sagt at han vil søke om å tre ut av menighetsrådet.
Hans formelle søknad behandles på neste møte.

29/14

Oppdatering av årshjulet
Bl.a. med hvem vi skal invitere til møtene. Årshjulet var sendt ut.

30/14

Eventuelt
Videre representasjon i fellesrådet fra Nesodden menighet.
Vedtak: Gjertrud Blaasvær velges som ny representant i fellesrådet etter
Carl Anton Strøm.

