PROTOKOLL FRA GJØFJELL MENIGHETSRÅD
Tirsdag 24/5 2016 kl. 13 -15
Sted: Halmhuset, Svestadveien 25
Tilstede: Finn Østmo (leder), Synnøve Sakura Heggem (sokneprest), Lars Erik
Granum (nestleder), Torun Alexandra Johannessen, Lillian Skånhaug Granum, Jan
Heier (referent, menighetsforvalter)
Åpning (til slutt): Finn viste til Ap.gj. 2, 46 : De holdt sammen, og hver dag samlet de
seg trofast på tempelplassen; i hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med
oppriktig og inderlig glede.
41/16

Godkjenning
av innkalling og saksliste samt referat m.rådsmøte 26/4

42/16

Orienteringssaker
a. Rundt bordet – siden sist: Sjekk av lydanlegg i Gjøfjell kirke – bestått.
Diakoniutvalg for alle tre menigheter – finne ett medlem med vara.
Podiet i menighetshuset nesten ferdig denne uken.
b. Innkommen post v/ Jan: Blader fordelt
c. Ny kirketrapp med rullestolrampe kan etter byggeplan innvies 28/8.
Fra Jan: Menighetsweekend - Gjøfjell er vertskap for gudstjenesten med
innvielse av trapp. Her har vi fått Kammerkoret til å synge. Helge er
prest. Anne Marit er kontakt for komiteen. Opplegg for barn er ønskelig.
Kirkekaffe på kirkebakken for mange vil kreve innsats av frivillige fra
Gjøfjell. Dette blir en flott semesterstart!
d. Menighetsweekend på Nesodden 26.-28. august. Tema blir «Nådens
fellesskap». Fredag – Skoklefall, lørdag – Nesodden og søndag –
Gjøfjell.
Info må spres bredt i menighetene.

43/16

Menighetsutviklingsprosjektet (MUV)
Oppsummering av MUV-møtet 12. mai i Nesodden m.hus. Hvordan kan
vi dra nytte av det i vår menighet?
Invitere til samling i høst der en i fellesskap lager en ”tidslinje” for Gjøfjell
menighet for perioden ca 1990 – 2016. Mange kan inviteres. Den kan
lages på et stort ark, anbefalt 1 m høyt og 5 m langt, i menighetshuset.
Lage en mindre utgave som kan henge mer permanent i m.huset ?
Gruppa for felles spørreskjema jobber fram mot frist 20.6.
Styringsgruppa involveres av Lillian.
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44/16

Presentasjon av menighetens tilbud
a. Brosjyre: Arb.utvalget la fram utkast presentert av Finn. Brosjyren
bearbeides videre. Åpen invitasjon til tilbudene og til å komme med
forslag til nye tilbud.
b. Foreningsnytt: Forslag til annonse fra Lillian ble
settes inn annenhver uke. Sak på neste møte.

45/16

presentert. Kan

Kontakt med innflyttere i sommer
Spesielt første del av Bakkeløkkafeltet, innenfor ungdomsskolen.
Hvordan legger vi det opp?

46/16

Ved oppstart i august deles det ut hvite roser på dørene i den nye feltet.
Sammen med brosjyre for tilbudene.
Utvidet utleie til dåpsfester ?
Utgangspunkt - M.rådet vedtok 14/2-12: ”Det annonseres i Kirkespeilet og
på kirkens hjemmeside at Gjøfjell menighetshus kan leies ut til dåpsfester etter
gudstjenester fra midten av mai til midten av august. Ved de øvrige
formiddagsgudstjenester er menighetshuset forbeholdt menighetens egen
virksomhet.
”På årsmøtet 12. april ble det foreslått
å gi mulighet for utleie av m.huset også når det var gudstjenester – ikke bare i
sommermånedene som tidligere vedtatt, med i hele året. Arbeidsutvalget
vurderer dette og legger det fram på neste m.rådsmøte.”

Fra siste m.rådsreferat pkt 40/16 c:

Arbeidsutvalget hadde vurdert saken og listet opp fordeler og ulemper,
se innkallingen (til dette møtet, 24/5).
Saken ble inngående drøftet og ansvarlig for utleien, Tone, deltok her.
På bakgrunn av at det er mindre ulemper med utleie i sommermånedene
da det da gjerne er flere som er bortreist og færre på gudstjenestene –
og at er det da også ofte er fint å ha kirkekaffen ute – ble konklusjonen:
Vedtak:
Perioden for utleie til dåpsfester i tilknytning til gudstjenester utvides til å
gjelde perioden fra 1. mai til 20. august.
47/16

Misjonsavtale med NMS om Mali
Forslag fra misjonsutvalget til formell avtale ble sendt ut på mail før
m.rådsmøtet og ble fremlagt på møtet.
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Vedtak:
Forslaget fra misjonsutvalget ble vedtatt med en justering der ordet ”fast”
ble sløyfet i setningen nedenfor.
Forbønn: Prest og misjonsutvalg formulerer i fellesskap bønn for
prosjektet som brukes fast i menighetens forbønn.
48/16

Årshjul høsten 2016
Menighetsrådsmøter blir følgende tirsdager kl. 12.30 – 14.30: 6.
september, 11. oktober og 8. november.
Neste MUV-møte (menighetsutvikling), felles med Nesodden og
Skoklefall menigheter samt repr. fra stab, blir 6. desember, trolig kl. 16 –
22.

49/16

Eventuelt
a. Soknepresten delte ut høstens gudstjenesteplan for Gjøfjell. Den
er behandlet i vårt gudstjenesteutvalg.
b. Torunn Andresen får leie menighetssalen til konfirmasjon for 500
kr på bakgrunn av hennes kjempeinnsats for menigheten.
Utleieansvarlig, Tone, deltok i drøftingen.

Neste møte i menighetsrådet er 6. september kl. 12.30 – 14.30.

