PROTOKOLL FRA GJØFJELL MENIGHETSRÅD
Tid: Tirsdag 15/3 2016 kl. 12.30 – 14.30
Sted: Menighetshuset, Gjøfjell
Tilstede: Finn Østmo (leder), Synnøve Sakura Heggem (sokneprest), Lars Erik
Granum (nestleder), Torun Alexandra Johannessen, Lillian Skånhaug Granum, og
Jan Heier (referent, menighetsforvalter), trosopplæringsleder Jarl Eidjord
Åpning : Lillian leste fra andaktsbok: «Lovet være gud… i Kristus har han utvalgt
oss…» (fra Efeserbrevet)
Protokoll – offentliggjøres på hjemmesiden etter neste møte
23/16

Godkjenning
Innkalling og saksliste, samt referat fra siste m.rådsmøte 16/2-16,
godkjent.

24/16

Orienteringssaker
a. Rundt bordet – siden sist: Synnøve takket Finn for sin tur rundt i
Gjøfjell sokn, med grundig historieperspektiv – også arkeologi 7000 år
tilbake.
b. Innkommen post v/ Jan: Blader og materiell
c. Om gangen i menighetsutviklingsprosjektet (MUV). Nest møte blir
tirsdag 3.2. kl 15-21. Møtet holdes i Skoklefall menighetshus.
d. Ofring med mobiltelefon? Lars Erik har undersøkt en løsning med
SMS. Han sjekker videre også bruk av vips, noe Skoklefall også jobber
med.
e. Ny trapp på Gjøfjell kirke. Godkjenning mottatt fra Bispedømmerådet.
Prosjektet planlegges startet etter konfirmasjonsgudstjenestene
21.5.2016.

25/16

Trosopplæringsplanen
Trosopplæringsleder Jarl Eidjord orienterte om et utkast til ”Lokal plan for
trosopplæring i Gjøfjell menighet” som var sendt ut på forhånd.
Trosopplæringsutvalget har jobbet med innhold og tiltak i to møter. M.rådet
gav innspill til planen. Det ønskes bl.a. korte beskrivelser av de 19
trosopplæringstiltakene, gjerne med bare 3-4 linjer på hvert (event. som et
vedlegg til lokal bruk om det ikke går inn i standardoppsettet).
Oppdatert plan fra utvalget kommer i løpet av april.

26/16

Årsmelding 2015
Utkast var sendt ut. - til drøfting og godkjennelse. Det kom noen innspill
som Finn tar med i en siste versjon som sendes ut på epost. Årsmeldingen
legges ut til gudstjenesten søndag 3.4.
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27/16

Årsmøte 12. april
Se referatet fra siste m.rådsmøte, 16/2.
Det ble da vist til innspill fra m.forvalter Jan: ”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…”
Dette ble drøftet og vedtaket 16/2 ble: ”Følgende oppnevnes til å forberede
årsmøtet: Lillian, Lars Erik og Finn planlegger årsmøte, dialog med
politikere og enkel servering.”
Disse tre har hatt et møte om saken og ble enige om et opplegg, se
innkallingen.
Opplegget ble drøftet og det ble enighet om at det ville bli for mye med
formelt årsmøte med presentasjon og drøfting – kombinert med inviterte
politikere som skulle presentere tanker om utbyggingen på Fagerstrand
mm med drøfting også av dette.
Det vurderes heller å invitere politikere til et større møte i menighetshuset i
høstsemesteret om planer for Fagerstrandutbygging - i samarbeide med
andre organisasjoner på Fagerstrand.
Vedtak:
Politikerbidraget går ut denne gang. Vår sokneprest ble invitert til å fortelle,
med bilder, fra Japan og sa seg villig til det !
Lillian, Lars Erik og Finn arbeider videre med opplegget. Detaljene avklares
på mail.

28/16

Salmebøker med stor skrift
Jan foreslår innkjøp av 5 salmebøker med stor skrift til Gjøfjell kirke.
Vedtak
Menighetsrådet kjøper inn 5 salmebøker i stor skrift.
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29/16

Annonsering i Foreningsnytt ?
Foreningsnytt kommer, så vidt vites, ukentlig ut til alle husstander.
Kirkenes annonser er nå pent plassert i velordnet ramme på øverst på 2.
side. For Den norske kirke er gudstjenestene og Pusterom annonsert.
Lillian spør om ikke vi kan få med våre andre tilbud, for eksempel
onsdagskveldene, ungdomsklubb og barnekor. (Se Pinsekirkens annonse
her). Vi drøfter nytte og kostnad. Nesodden m.råd har en annonse for
Åpen kirke som koster kr 175 pr uke.
Vedtak
Det legges fram et forslag til tekst på neste møte.

30/16

Oppdatering årshjul
Oppdateringen vedlegges det endelige referatet.

31/16

Bønneemner
M.rådet delte forslag til bønneemner – både personlige og andre.

32/16

Eventuelt
Ingen saker denne gang.

Neste menighetsrådsmøte er tirsdag 24. mai kl. 12.30.

