PROTOKOLL FRA GJØFJELL MENIGHETSRÅD
Tid: Onsdag 16.2.2016 kl. 12.30 – 14.30
Sted: Gravdal, Sproveien 222, Fagerstrand
Tilstede: Finn Østmo (leder), Synnøve Sakura Heggem (sokneprest), Lars Erik
Granum (nestleder), Lillian Skånhaug Granum, Bjørg Gravdal (vara), Ellev Gravdal
(vara) og Jan Heier (menighetsforvalter), Hege Fagermoen (prost)
Forfall: Torun Alexandra Johannessen
Åpning : Bjørg, fra andaktsbok om såkornet
12/16

Godkjenning Innkalling og saksliste samt referat fra siste m.rådsmøte
13/1-16 godkjent.

13/16

Orienteringssaker
a. Prost Hege takket for muligheten til å møte rådet og informerte så om
status for prestetjenesten denne våren. Søndre Follo prosti er hvert år
pålagt å spare inn på lønn. Dette har påvirket prestebemanningen på
Nesodden, men gode løsninger er funnet med flere vikarer i 2015/2016.
Kapellan Helge Nylenna forventes tilbake i august 2016. Prosten
informerte om ny ordning for arbeidstidsregistreringen for prestene. 35,5
times arbeidsuke. Prosten oppfordrer til at møtene om mulig legges før kl
20, da møter etter kl 20 utløser 100 % overtid. Prestene skal i året ha 38
gudstjenester på søn- og helligdager.
b. Misjonsprosjekter og avtale med NMS kommer på neste m.rådsmøte.
c. Rundt bordet – siden sist: Ingen kommentarer
d. Innkommen post v/ Jan: Blader og bøsser til Fasteaksjonen 15.3.
e. Referat fra møte i Trosopplæringsutvalget (TU) 8/2 og framdrift videre
med trosopplæringsplan 2016. Trosopplæringsleder Jarl kan komme på
neste møte 15/3 og orientere.
f. Årsmeldinger 2015 skrives fram mot neste møte
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g. Taushetserklæring. Finn samlet inn disse.
Invitasjon til nyinnflyttede
For første gang på en stund bygges det nå ut et større boligfelt på
Fagerstrand: Bakkeløkka, innenfor ungdomsskolen. Det kommer i alt 60
boliger. I første omgang 12 eneboliger og 12 rekkehusleiligheter.
Fra Block Wathne opplyses at de første eneboligene allerede er solgt og
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at Innflyttingen begynner i sommer.
Hvordan kan vi ønske dem velkommen?
Besøke folk på døra med blomst og informasjon for eksempel som kart
som viser Fagerstrandområdet med kirke/menighetshus, skoler,
barnehager, idrettsanlegg mv.
Eget oppslag i Kirkespeilet.
Stand med aktivitet på Fagerstranddagene ved Remonter lørdag 18.6.
(Trolig for tidlig form dem som flytter inn på Bakkeløkka i sommer)
15/16

Menighetsutviklingsprosjekt (MUV) 2016 – 18.
Avtale mellom MF og Gjøfjell menighet ble vedtatt på forrige m.rådsmøte,
sak 4/16.
Hvordan skal vi gripe det an ?
I MUV-invitasjonen fra MF, dat. sept. 2014, presiseres:
”Ikke et nytt tiltak: Arbeid med et menighetsutviklingsprosjekt er ikke et
nytt tiltak eller en ny plan i tillegg til de planer kirken og menigheten har
fra før. Det er en måte å se alt menighets- og planarbeid i sammenheng,
og tenke mer helhetlig om dette. ”
Viktig blir det derved at vi tar med oss de gode impulsene vi fikk i MUVoppstartsmøte i Gjøfjell m.hus 15/12 inn i det arbeidet vi driver.
Vi fikk der dessuten på oppstartsmøtet en ringperm ”MUV –
deltagermappe” som gir et bilde av trinnene i denne prosessen som skal
gå over ca. 2 ½ år, og jeg kan referere noen hovedtrekk fra dette.
I tillegg fikk vi en bok på 235 sider: ”Sammen i forandring – refleksjoner
om menighetsutvikling i folkekirken” som kan sirkulere til interesserte
involverte.
I første omgang får vi følge opp et viktig punkt i avtalen vi vedtok sist:
Under avsnittet ”Menighetene vil” ,pkt. 2, står det: ”Oppnevne en
kontaktperson i menigheten som får ansvar for nødvendig koordinering,
og vurdere å etablere en styringsgruppe (med bl.a. sokneprest og MRleder) som er ansvarlig for prosessen i menigheten.”
Vedtak:
På bakgrunn av at Gjøfjell er en liten menighet og har et lite menighetsråd
finner m.rådet det hensiktsmessig at m.rådet fungerer inntil videre som
styringsgruppe for MUV-prosjektet, med m.rådsleder som kontaktperson.
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Det jobbes videre med å finne flere som vil være med fra Gjøfjell i MUV.

16/16

Årsmøte 12. april
Siden dette blir det første årsmøtet med det nye menighetsrådet tar vi
med hva som står om årsmøtet i ”Håndbok for menighetsråd …. ” (med
sidehenvisning i parentes).
Kirkelovens § 9 (s.169): ”Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en
orientering om det kristelige arbeidet i soknet.”
I praksis vil vel dette si at årsmøtet også er å betrakte som et formelt
menighetsmøte, se § 10 og 11 (s.169-709)
Fra håndboken s. 25:
”I alle sokn skal
det hver år innen 1. mars, holdes et menighetsmøte der en legger fram for
medlemmene årsrapport, regnskap, arbeidsprogram og budsjett til
orientering, jfr. Kirkeloven § 9… Dette årlige menighetsmøte får derved
preg av å være årsmøte for soknet, der rapporten fra menighetsrådet er
grunnlag for debatt om planer og prioriteringer …. Et godt sted for
deltaking og engasjement i menigheten … ”
Det henvises også til kirkerådets ”regler” i §9 (s. 205).
Jeg kan ikke se noe, verken i lover eller regler, at årsmøtet skal holdes før
1. mars., så det kan kanskje være en trykkfeil ! De siste år har vi holdt
årsmøtet 14/4, 30/4, 16/4 og 17/4 så vi følger den tradisjonen.
Menighetsforvalter Jan har for øvrig et interessant forslag: ”Kan det være
aktuelt å invitere politikere som har tanker om utbyggingen på
Fagerstrand… kirkens oppgaver i et voksende nærmiljø? Hvem sitter i
kommunestyret fra Fagerstrand? Hvem er opptatt av kirken? Korsmo? En
ide til m.rådet for å få flere på årsmøtet…” Forslag på møtet om å utfordre
varaordfører Erik Ådland.
Tradisjonelt har årsmøtene våre også vært en invitasjon til fest for de
frivillige, der årsmøtet begynner kl. 18 og festen kl 19.30. Det jobbes
videre med forslagene om årsmøtet og dialog med politikerne – samt
enkel servering.
Vedtak:
Følgende oppnevnes til å forberede årsmøtet: Lillian, Lars Erik og Finn
planlegger årsmøte, dialog med politikere og enkel servering.
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Råte i kirketaket
Kirkevergen fikk varsel fra taktekker Zahl Pedersen om at det var noe råte
i kirketaket.
Kirkevergen bestilte deretter en
tilstandsrapport fra byggmester Anders Karlsen. Denne er på 2 sider,
datert 9/4-15 og er vedlagt.
./.
Den konkluderer bl.a med at det er påvist råteskader flere steder samt
”Ved eventuelle skader i eksisterende takstein vil ikke underlagspappen holde tett, det
er viktig med kontroll og rens av takstein om denne ikke skal byttes”.

Dette var en enkel og summarisk undersøkelse som peker på muligheter
for omfattende råteskader og lekkasjer om ikke tiltak treffes raskt.
Roller
Menigheten er i følge
kirkevergen formelt sett både bruker og eier av kirkebygningen.
Kirkevergen/fellesrådet er ansvarlig for drift av bygningen, vedlikehold og
fornyelser.
Kommunens ansvar er å
bevilge nødvendige penger til det fellesrådet har ansvar for, etter
begrunnede søknader fra fellesrådet.
Vedtak:
Den foreløpige rapport om råte i kirketaket er urovekkende. Spesielt vil vi
peke for følgende fra rapporten: ”Ved eventuelle skader i eksisterende
takstein vil ikke underlagspappen holde tett.”
Her er
muligheter for omfattende råteskader og lekkasjer om ikke tiltak treffes
raskt.
Menighetsrådet vil innstendig be kirkevergen ta
initiativ til, så raskt som mulig, å få utført en grundig undersøkelse av
taket slik at nødvendige reparasjoner kan bli foretatt i tide.
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Fasteaksjonen 15. mars og kontaktperson for Kirkens Nødhjelp (KN)
Hver menighet skal ha en kontaktperson for KN. Gjøfjell har foreløpig
ikke det. I tillegg trengs noen medhjelpere på aksjonsdagen. Hvem kan
vi spørre ?
Menighetsforvalter Jan koordinerer arbeidet for våre 3 menigheter.
Vedtak: Jan fortsetter som kontakt inntil ny er funnet. Menighetsrådet må
finne personer som kan være med å telle penger når konfirmantene
kommer inn etter kl 19 tirsdag 15.3. Vafler og saft til bøssebærere er også
flott!
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Kirkekollekter 2016
M.rådet vedtok sist at Lars Erik, Lillian og Finn skulle går gjennom
innkomne søknader og komme med et forslag.
Gjøfjell-ofringer fra de 4 siste år ble gjennomgått.
To formål har skilt seg ut, med store ofringer:
- Kirkens Nødhjelp med halve julaftenofringen
- Felleskirkelige tiltak med Pinse- og Misjonskirke
I tillegg har det vært ca 3 ofringer pr år til andre formål.
Det gir til sammen ca. 5 ofringer til eksterne formål og ca. 25 til eget
arbeid, inkludert barn og unge.
Summene var i fjor:
- Eksterne formål
ca. 15.500 kr
- Til eget arbeid
” 37.000
Den siste summen er hovedinntekten til menigheten
Søkergrunnlaget i år var en fellesliste fra Kristelig pressekontor med ca.
75 organisasjoner og institusjoner samt 2 enkeltsøknader.
På bakgrunn av at m.rådet har valgt NMS´s arbeid i Mali som
menighetens misjonsprosjekt foreslås det 2 ofringer i vårsemesteret og 2 i
høstsemesteret til dette formål.
Dessuten foreslås en ofring til Evangeliesenteret og en til Normisjon som
støttespiller for menighetens ungdoms-klubb. Sistnevnte fikk også ofringer
de to siste år.
Vedtak:
Ofringene på gudstjenestene fordeles i 2016 slik.
Eksterne ofringer
- Det Norske Misjonsselskap, Maliprosj. 4 ofringer
- Kirkens Nødhjelp, halvpartene av julaftenofringene
- Felleskirkelige tiltak for hele N. 1 ofring skjærtorsdag
- Evangeliesenteret
1 ”
- Normisjon
1 ”
Offer til eget arbeid
de øvrige ca. 23 ofringer
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Regnskap og budsjett - samt givertjenesten
Uformelt regnskap for 2015 samt forslag til budsjett for 2016 var
ettersendt. Fornyelser av det elektriske opplegget, inkludert sikringsskap,
synes å bli det største posten i år. Det er akkurat mottatt tilbud fra
elektriker.
Vedtak: Det foreslåtte budsjettet for 2016 ble vedtatt.
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Bønneemner
Noen spesielle bønneemner - fram til neste møte?
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-

Alle som flytter til Fagerstrand i år!

-

Alle som sliter med sorg!

Eventuelt
Synnøve informerte om planer for Skjærtorsdagskvelden i Gjøfjell kirke:
Kort keltisk velsignelse i kirken og med suppemåltidet i menighetshuset
som et åpent felleskap med bidrag fra dem som vil dele ord, toner eller
opplevelser knyttet til Påsken.

Neste menighetsrådsmøte er tirsdag 15. mars kl. 12.30

JH / FØ 17/2-16

