REFERAT FRA GJØFJELL MENIGHETSRÅD
Tirsdag 11/10 2016 kl. 12.30 – 14.30
Sted: Gjøfjell menighetshus
Til stede: Finn Østmo (leder), Synnøve Sakura Heggem (sokneprest), Lillian
Skånhaug Granum, Lars Erik Granum (nestleder), Bjørg Gravdal, Jan Heier (referent,
menighetsforvalter)
Åpning: Finn snakket om tro, håp og kjærlighet (sist i 1. Kor. 13).
Bønn for familie som sliter med sykdom.
61/16 Godkjenning
av innkalling og saksliste samt referat m.rådsmøte 6/9.
62/16 Orienteringssaker
a. Rundt bordet – siden sist
b. Innkommen post v/ Jan
c. Spørreundersøkelsen MUV. Jan orienterte. Oppfordre folk til å
d.
e.
f.
g.
h.

63/16

svare på undersøkelsen innen 6.11.
Nytt om menighetens misjonsprosjekt i Mali. Familiegudtjenesten
4.12. vil ha fokus på prosjektet med deltagelse fra NMS.
Økonomisk status for m.rådet. Husstyret og julemessekomiteen
skal ha møte.
Misjonskveld onsdag 26.10 i m.huset.
Julemesse lørdag 5. november
Allehelgensgudstjeneste 6. november: Minnes de som er gravlagt
fra Gjøfjell kirke?

Gjøfjell menighet sett nedenfra
Gudstjenesten er det store samlingspunktet. Denne gangen drøfter vi
menighetslivet utenom søndagsgudstjenestene. Hva håper vi på? Behov
for strategiarbeid, bl.a. som oppfølging av MUV?
Skisse (en foreløpig) over virksomheten i menigheten, laget av Finn, ble
gjennomgått og drøftet. Se vedlegg ./.
Rådet drøftet hvordan tilbudene benyttes og ledes.
Bjørg: Det er viktig at menigheten er til stede ved
konfirmantpresentasjoner. Meget få i september !
Vedtak: Videre strategiarbeid sees i sammenheng med MUV prosjektet.

64/16

Presentasjon av menighetens tilbud
a. Brosjyre: Konkret forslag høst 2016 lagt fram. Finn ferdigstiller en
original som kan kopieres på kirkesenteret.
b. Foreningsnytt: Annonsemal er ferdigstilt. Første annonse blir av AU
satt inn til før julemesse 5.11. og onsdagsåpent i november.
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65/16

Kontakt med innflyttere
Spesielt første del av Bakkeløkkafeltet, innenfor ungdomsskolen. Det er
hittil flyttet inn 8 rekkehusleiligheter. Se siste referat.
Lillian følger opp innflyttere i rekkehusfeltet ved Bakkeløkka med rose og
brosjyre.

66/16

Ny representant i TU-utvalget
Se referat fra forrige møte, sak 51/16 e. Solveig Andresen Ots har nå gått
inn i voksen-lederteamet for ungdomsklubben Follow. Jarl Eidjord har
anbefalt Niklas Koteng (Fjellstrand,) i Follow-styret, som ny i TU-utvalget.
Vedtak: Niklas Koteng spørres om å sitte i trosopplæringsutvalget.

67/16

Erfaring med avvikling av felles m.råd
Kirkerådet ønsker evaluering av forsøksordningen med felles m.råd. Vi
drøfter erfaringene, bl.a. i lys av vår begrunnelse for å gå ut av ordningen.
Vedlegg fra prosessen i 2014/2015 var sendt ut. Her ligger begrunnelse
for å avslutte samarbeidet. Rådet drøftet erfaringer med å være eget
m.råd. Finn sender innspill som Jan kan bruke i svaret som skal sendes
innen 31.10.

68/16

Felles m.rådsmøte med Skoklefall og Nesodden
På kirkesenteret. Dette er samme dag som vårt m.rådsmøte,11/10 kl.
19.00. Innkalling ble sendt ut 4/10 med følgende saksliste.
a) Trosopplæringsplanen, status fra arbeid ved Jarl etter møte i trosopplæringsutvalget
28.9. Felles forståelse for behov og prioriteringer før planen sendes 1.11. Jarl sender ut
oppdaterte dokumenter.
b) Trosopplæringsmedarbeider, status for stillingen der Isa er til satt i permisjonstiden til
Anette. Utlysing og vurdering av 1 eller 2 stillinger (100% eller 2 x 50 %)
c) Status for prestebemanningen – ved sokneprest Synnøve
d) Konfirmasjonene flyttes til september fra 2018. Denne omlegging til sommerleir må
kunngjøres for aldersgruppa og foreldrene i starten av 2017.
e) MUV status og PR for undersøkelsen. Felles strategi for fokus på verktøyene
"skattekiste og tidslinje" før møtet MUV møtet 6.12.
f) Strategier for menighetene som ikke inngår i MUV. Er det hensiktsmessig at en gruppe
tar dette videre?
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Forslag: Vi tok en forhåndsdrøfting av pkt. a, b, e og f. (De andre
m.rådene har møter om dette på kirkesenteret samme dag kl. 18-19.).
Finn legger fram på kveldens møte et forslag om tilføyelse om
sammenhengen med kontinuerlige tiltak.
69/16

Årshjul høsten 2016
Neste møter i m.rådet: 11/10 og 8/11 kl. 12.30
Felles m.rådsmøte m/ Skoklefall + Nesodden 11/10 kl. 19
Fellesrådsmøter 17/8, 21/9, 19/10, 16/11, 14/12
MUV-møte 6/12 trolig kl. 16

70/16

Eventuelt
Utleie i desember:
11.12. Fremmad Janitsjar og 18.12. Nesodden sangkor
Vedtak: Søknadene om utleie innvilges.
23.10. Innvielse av ny trapp. Kirkekaffe må ha nok kake!!!

Neste møte i menighetsrådet er 8/11 kl. 12.30

