MØTE I NESODDEN OG GJØFJELL MENIGHETSRÅD
Tirsdag 18. november 2014 kl. 19.00

Sted: Gjøfjell menighetshus

Tilstede: Anne Marit Tronvik (sokneprest), Evy Ruud, Finn Østmo (leder), Ingelil
Mitchell, Lars Erik Granum.
Fraværende: Anne Grethe Gullerud, Tone Killingmo, Jan Heier (menighetsforvalter),
Referent: Ingelil Mitchell
Åpning: Evy med bibellesning og fellessang.

127/14

Protokoll – offentliggjøres på hjemmeside etter neste møte
Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjennes

128/14

Godkjenning av siste menighetsråds-referat, 28. oktober
Godkjennes

129/14

Postliste

130/14

Orienteringssaker
a. Rundt bordet – siden sist.
b. Menighetsmøte i presteboligen om felles m.råd 2/11.
c. Husstyremøte for Gjøfjell menighetshus 3/11, se sak 137.
d. Julemesse Gjøfjell 8/11
e. Fellesrådsmøte 11/11
Bilag 1
f. Prostimøte i Drøbak 13/11
g. Støtte til vanskeligstilte, møte 18/11 med AMT,IM og FØ
Vedtak: Tas til orientering

131/14

Menighetsutvikling – et prosjekt fra Menighetsfakultetet
Det vises til ”Invitasjon til Menighetsutvikling i folkekirken – MUV”,
september 2014. Bilag 2 Her inviteres menigheter til å delta i et prosjekt
over 3 år med oppstart i 2016. Saken har vært belyst og drøftet på
følgende menighetsrådsmøter dette år: 27. mai, på felles møte med
Skoklefall m.het 21. oktober, på felles møte med Skoklefall m.het, 28.
oktober, i Nesodden og Gjøfjell m.råd, der kirkevergen foreslo en felles
styringsgruppe om alle kommunens 3 menigheter meldte seg på. Det ble
da skissert en styringsgruppe med 12 deltagere: 3 ansatte, 6 fra
menighetsrådene og 3 frivillige. Kirkevergen har senere kommet til at det
kan være hensiktsmessig med færre, for eksempel bare 5-7 deltagere i
en felles styringsgruppe. Han opplyser at menighetene ikke vil bli belastet
med utgifter ved deltagelse i prosjektet. Han opplyser også at det vil være
mulig for menigheter å senere melde seg av prosjektet. Saken ble
grundig drøftet.Vedtak: Menighetsrådet søker om deltagelse i prosjektet
”Menighetsutvilking i folkekirken” for Nesodden menighet og Gjøfjell
menighet.
.
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132/14

Justering budsjett 2014 for Nesodden m.het
Jan og Finn hadde utarbeidet et forslag, bilag 3.
Vedtak: Forslag til justert budsjett for Nesodden menighet vedtas.

133/14

Justering budsjett 2014 for Gjøfjell m.het
Utkast var vedlagt, bilag 4, samt uformell detaljoversikt hittil, bilag 5.
Vedtak: Forslag til justert budsjett for Gjøfjell menighet vedtas.

134/14

Økonomi m.råd / fellesråd
Det vises til sak 121/14. Kirkevergen foreslår at Fellesrådet overtar
menighetenes kostnader for Kirkespeilet, revisor og barne- og
ungdomsarbeider mens menighetene overtar Fellesrådets eksterne
kostnader for menighetshusene: Forsikring, kommunale avgifter og strøm.
(Regnskap overtas av kommunen). Kirkevergen delte ut en oversikt på
felles menighetsrådsmøte 21/11. Bilag 6a Det er Gjøfjell som er mest
sårbar økonomisk sett. Finn hadde derfor satt opp en skisse til budsjett
for 2015 for å illustrere mulige konsekvenser. Etter hans skjønn burde
det være mulig å øke givertjenesten opp til vel 25.000 igjen og derved
komme i balanse.
Vedtak: Menighetsrådet slutter seg til kirkevergens forslag.

135/14

Opplegg for kirkevalget neste år
Vedlagte orientering fra Bispedømmerådet, datert 10/10-14 (OBS:
midterste avsnitt på 2 side gjelder bispedømmerådsvalg) Bilag 7a
Se også ”Regler for valg av menighetsråd”, vedtatt av kirkemøtet 2014.
Bilag 7b
Vi merker oss foreløpig
- Menighetsrådet oppnevner nominasjonskomite på minst 3 medlemmer.
Ved siste valg var det en slik komite for hver av menighetene. Listen skal
være klar 1. mai.
- Det opprettes et valgteam i hver menighet for den praktiske
gjennomføring av valget. Jan kan trolig være en koordinator her.
Vedtak: Eli Drivdal, Tone Killingmo og Toralf Roaldset spørres om å
være med i nominasjonskomite for Gjøfjell menighet.
For Nesodden menighet spørres: Anne Grethe Gullerud, Hans-Jürgen
Schorre og Gry Skurdal, med Karin Carlson som reserve.
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136/14

Gjøfjell kirke, rullstolrampe, gruset sti og gjerde.
Kirkevergen har gitt oss 2 saker som han ønsker vår uttalelse på.
a) Han har fått skisser og kostnadsestimat på rullestolrampe m.m. samt
gruset sti bort til gravlunden på vel 450,000 kr inkl. mva.
Bilag 8
b) Gjerdet mot veien er i jern og så dårlig at det ikke lønner seg å
reparere. Nytt gjerde i metall vil koste ca. 300.000 kr. Fellesrådet har
ikke midler til dette. Et tradisjonelt hvitmalt stakittgjerde vil koste
ca 80.000 kr.
Vedtatt uttalelse:
a) Menighetsrådet ser den foreslåtte rullestolrampe m.m. som en god
løsning. Det forutsettes at kirkedør og repos foran dimensjoneres
slik at større elektriske veigående rullestoler kan manøvreres ut og
inn uten fare (for eksempel for Ellef Gravdals). Det forutsettes
også at rekkverket utformes slik at det harmonerer med
kirkebygget.
b) Et hvitmalt stakittgjerde, med tilsvarende port, vil etter
menighetsrådets skjønn være tilfredsstillende, både funksjonelt og
estetisk. Rutiner for vedlikehold forutsettes avklart.

137/14

Husstyret for Gjøfjell menighetshus
a. Revisjon av
reglement for utleie, Bilag 9 Forslag fra husstyret til revisjon ble lest
opp i sin helhet uten at det fremkom motforestillinger . Vedtak: Tas til
orientering
b. Tilbud om kjøp av maleri , se pkt. 4 i referat fra husstyremøte 3/11-14,
bilag 10:
” Kunstner Torun Alexandra Johannessen fra Fagerstrand har tidligere hatt en
visning av bilder for husstyret. Hustyret fester seg særlig ved et maleri i
format 80x80 cm, blått, abstrakt med sakralt preg. Tittelen er ”Bank på og jeg
skal lukke døren opp for dere”. Kunstneren regner med å få 10-12.000 kr for
bildet om hun selger det på utstilling. Hun har tilknytning til menigheten og
tilbyr det for 4.500 kr. Husstyret anbefaler at det kjøpes og får plass på den
hvite bakveggen i menighetssalen, og tror det vil bety mye for rommets
karakter. Menigheten har en anstrengt økonomi. Husstyret tilbyr seg derfor å
skaffe midlene ved en innsamling.

Maleriet ble fremvist og fikk positiv respons.
Vedtak: Tas til orientering.
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138/14

Årshjul oppdatering

139/14

Eventuelt

Bilag 11.

Vedtak: Ok

a) Utleie av kirkene fra nov.-14 til jan.-15
Menighetsforvalter sendte ut mail 16/11: ”Vi har mottatt søknader om å
leie kirkene i desember. Dette er konserter vi bruker å si JA til.
Når det gjelder konserter fritatt for leie, gjelder dette gratis konserter og
konserter organistene drar i gang. Dette er en innarbeidet praksis.
Kulturskolen får også leie gratis.” Søknadslisten var vedlagt.
Soknepresten opplyste at det ikke var i konflikt med annen virksomhet.
Vedtak: Listen godkjennes.

b) Undringsgruppen
Dette er en spennede gruppe med både kirkefremmede og troende som
møtes annenhver tirsdag med samtaler om de store spørsmål i livet, hos
Ingelil. Dette semesteret har det vært møtekollisjoner med fellesråd og
menighetsråd.
Vedtak: M.rådet mener undringsgruppen må prioriteres høyt og tar sikte
på å unngå disse kollisjonene fremover, også i kontakt med fellesrådet.
c) ”Lys våken” i Gjøfjell for 6.klassinger ?
Kapellanen
opplyser at det i år hittil bare er vel et par påmeldte fra Gjøfjell, mens det i
fjor var mange. Han forslår at det slås sammen med Skoklefall, om det
blir færre enn 5, og holdes der.
Vedtak: Tas til orientering.

Neste menighetsrådsmøte: Tirsdag 16/12 kl. 19.00 i Prestegården

