PROTOKOLL FRA GJØFJELL MENIGHETSRÅD
Onsdag 13/1 2016 kl. 15.00 – 17.00

Sted: Hos Torun, Tjabråtveien 67 A

Tilstede: Finn Østmo (leder), Synnøve Sakura Heggem (sokneprest), Lars Erik
Granum (nestleder), Lillian Skånhaug Granum, Torun Alexandra Johannessen, Bjørg
Gravdal (vara) og Jan Heier (menighetsforvalter)
Referent: Jan H
Åpning: Finn: Refleksjon om å være konservativ og være radikal på samme tid.
Protokoll – offentliggjøres på hjemmesiden etter neste møte
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Godkjenning av innkalling og saksliste samt referat fra siste m.rådsmøte
11/11-15.
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Orienteringssaker
a. Da dette er første m.rådsmøte med vår nye sokneprest orienterer vi
hverandre litt om oss selv og hva vi brenner for.
Lillian: Gjøfjell menighet må ikke fortsette som stebarn i forhold til Nesodden
og Skoklefall.
Lars Erik: Vi må endre språket vi bruker i kirken for å nå ut til folk i dag.
Jan: Vi må nå ut med tilbudene i Gjøfjell menighet. Flere kan bruke facebook
for å dele informasjon.
Synnøve: Vil bli kjent og se muligheter i lokalmiljøene på Nesodden. Ser at
mottoet til Nesodden kommune er viktig også for kirka: Sammen skaper vi
det gode liv.
Bjørg: Misjon gjennom NMS. Det blir misjonsmøte på Gjøfjell menighetshus
onsdag 30.3. (Har lang erfaring fra Gjøfjell menighet, som er viktig å få
dokumentert.)
Torun: Brenner for familien.
Finn: En kombinasjon av en folkekirke og en menighetskirke
b. Rundt bordet – siden sist.
Jan: Evaluering av første søndag i advent – tidspunkt og form evalueres i
staben. Kommer tilbake som sak før sommeren.
c. Status for Gjøfjell menighet, ytre sett. Illustrert dokument laget av Finn
ble delt ut.
d. Møte om trosopplæring 26/1, bl.a. med m.rådene
e. Innkommen post v/ Jan: Blader og info.
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Valg av misjonsprosjekt
M.rådsbehandling hittil i m.rådet for Nesodden og Gjøfjell.
17/3-15: Vedtatt å opprette et misjonsutvalg med Toralf Roaldseth, Sissel
Roaldseth og Bjørg Gravdal som deltagere. Dessuten vedtatt mandat for
utvalget og at Det Norske Misjonsselskap (NMS) velges som
samarbeidspartner.
16/6-15: Misjonsutvalget var invitert samt to representanter fra NMS som
orienterte om prosjekter i Mali og Laos/Thailand. Prosjekter drøftet.
18/8-15: Valg av misjonsprosjekt utsettes slik at det nye menighetsrådet for
Gjøfjell, som formelt overtar 1/11, kan få et eierforhold til saken og treffe valg
om prosjekt.
Neste skritt
Toralf i misjonsutvalget anbefaler at m.rådet i denne omgang treffer vedtak
om valg av ”prosjektland” der Mali er det ene alternativet og Laos/Thailand
er det andre, og at det deretter lages forslag til ”prosjektpakke” med
enkeltprosjekter samt til ”avtale” mellom menigheten og NMS.
Vurdering av ”prosjektland”
Begge ”prosjektlandene” har en rekke gode enkeltprosjekter innen
evangelisering og praktisk hjelp og er uten tvil verdt å støtte.
Spesielt for Mali er at Sissel og Toralf i misjonsutvalget har arbeidet som
misjonærer i landet og har et bredt kontaktnett som kan komme til nytte i det
videre arbeid i menigheten. Fra NMS opplyses dessuten at deres inntekter
til Laos/Thailand har økt mye i det siste, mens de er betydelig redusert for
Mali (som er ett av verdens 10 fattigste land).
Spesielt for Laos og Thailand er at landene har henholdsvis kommunist- og
militærdiktaturstyre og også av den grunn er en interessant misjonsmark.
Vedtak: Mali velges som ”prosjektland”.
Misjonsutvalget bes i samarbeid
med NMS lage forslag til ”prosjektpakke” og til avtale mellom NMS og
menigheten.
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Menighetsutviklingsprosjekt (MUV) 2016 – 18.
Avtale mellom MF og Gjøfjell menighet
Det vises til generell orientering om prosjektet dat. september 2014 fra MF
(Det teologiske Menighetsfakultet). Orienteringen ble sendt ut på mail 9/11
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før forrige m.rådsmøte.
Initiativet til at alle 3 menighetene i fellesrådsområdet (Nesodden) skulle bli
med på dette prosjektet ble tatt av kirkevergen.
Nesodden og Gjøfjell m.råd vedtok 18/11-14 at begge disse menighetene
skulle delta.
Oppstartsmøtet var i Gjøfjell menighetshus 15/12-15 der alle tre
menighetsrådene var invitert.
Vedlagt innkallingen var forslag laget av kirkevergen (Frank Willy), etter mal
fra MF, til avtale mellom MF og Gjøfjell menighet, datert 12/11.
Kirkevergen opplyser forøvrig muntlig følgende, her med referanse til
punktene i avtalen (sitat fra forslaget i kursiv):
MF vil:
Pkt 2) ”Arrangere MUV-konferanser (vanligvis 6 t hvert semester …”
Kirkevergen regner med at disse vil være åpne for m.rådene, stab,
menighetenes styringsgrupper og andre involverte og interesserte.
Pkt. 3) ”Oppnevne en mentor ….. ” Dette blir sannsynligvis Erling Birkedal
(som underviste på oppstartsmøtet) eller Sunniva Gylver.
Menighetene vil:
Pkt.1) ”Oppnevne fast kontaktperson og leder for prosjektet, som er
ansvarlig for kontakt for alle tre menighetene ….. ”
Kirkevergen forutsetter at dette blir han selv eller menighetsforvalteren (Jan)
og at de selv avgjør hvem av dem som tar den funksjonen.
Pkt. 6) ”Gjennomføre samlinger om menighetsutvikling etter nærmere
avtale i menigheten …”
I følge kirkevergen vil
prosjektlederen ikke legge seg opp i dette.
Andre forhold:
Pkt. 1) ”Menigheten arbeider i tett kontakt med fellesråd/ kirkeverge ……. ”
Kirkevergen opplyser at dette vil gjelde innenfor fellesrådets arbeidsområde,
angående forhold til de ansatte og kirkebygninger.
Vedtak: Menighetsrådet slutter seg til foreliggende avtaleforslag, datert
12/11-15. Det bør vurderes å redusere møtetid (6 timer) på
semestersamlingene.
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Råd og utvalg – oppnevninger
a)

Trosopplæringsutvalget: Lillian Granum har vært representant fra
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Gjøfjell i forrige m.rådsperiode og ser gjerne at hun blir avløst. I følge
sist vedtatte mandat skal det være to fra hver menighet, og av dem
minst en fra m.rådet. Solveig Andresen-Ots har god kontakt både
med barnekoret og ungdomsklubben i Gjøfjell og er villig til å stille.
Vedtak: Solveig Andresen-Ots og Finn Østmo velges.
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b)

Gudstjenesteplanutvalget: Dette utvalget ble opprettet ved
m.rådsvedtak 19/10-13 og Lars Erik Granum, Nils Ivar Bovim og
Helge Nylenna ble oppnevnt for to år. Det vil i praksis si planlegging
for 2014 og 2015. I mandatet, som ble vedtatt samtidig, står det ikke
noe om funksjonstid. Lars Erik og Nils Ivar er villige til å fortsette de
neste to år.
Vedtak: Lars Erik Granum og Nils Ivar Bovim velges for to nye år.
Soknepresten deltar fra staben.

c)

Grønt utvalg: På felles m.rådsmøte med Skoklefall menighet ble
det 19/5-15 vedtatt å oppnevne et Grønt utvalg med en fra hver
menighet, som møter i menighetsrådet med informasjon minst 1 gang
i året. Bærekraftig utvikling er her tema. Hilde Bergersen er valgt for
Skoklefall og Hans Jürgen Schorre for Nesodden menighet. Det er
søkt etter representant fra Gjøfjell, men ingen har foreløpig sagt seg
villig.
Vedtak: Som midlertidig representant velges Finn Østmo fra Gjøfjell
menighet.

HMS-ansvarlig for menighetshuset
Det ble gjennomført tilsyn av det elektriske opplegget 3/12-15 av Follo nett
ved elsikkehetsingeniør Vidar Bråten. Husstyret ved Nils Ivar Bovim og
Finn Østmo deltok.
Det ble ikke funnet feil eller mangler ved anlegget. Imidlertid ble det påpekt
at det må etableres rutiner for oppfølging av lovgivningen for helse-, miljøog sikkerhet (HMS), bl.a. oppnevning av en ansvarshavende. Lars Erik har
sagt seg villig. Primært antas at det vil dreie seg om sikkerhet i forhold til
elektrisitet og brann.
Vedtak: Lars Erik Granum oppnevnes som HMS-ansvarlig for
menighetshuset.
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Kirkekollekter våren 2016
Menighetsforvalter tok med innkomne søknader om støtte.
Vedtak: Finn, Lillian og Lars Erik går igjennom og kommer med forslag til
neste m.rådsmøte. Første eksterne ofring går til valgte misjonsprosjektland

5

8/16

Regnskap og budsjett - samt givertjenesten
Uformelt regnskap for 2015 samt utkast til budsjett for 2016 var ettersendt.
Hvordan legger vi opp løpet for å øke givertjenesten ?
Vedtak: Saken utsettes til nest møte.
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Årshjul for m.rådets vårsemester
Mal ble delt ut og ble fylt ut på møtet med datoer for m.rådsmøter og
årsmøte.
Møter: Tirsdager fra kl 12.30 til 14.30: 16.2., 15.3., 24.5.
Årsmøte tirsdag 12.4. kl 18-21 (årsmøte, mat og nattverd i kirken)
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Bønneemner
På hvert m.rådsmøte blir vi enige om noen spesielle bønneemner - frem til
neste møte.
Vedtak: Vi ber om at flere som var aktive i menighetshus og kirke tidligere kommer tilbake.
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Eventuelt
-Fasteaksjonen med konfirmantene tirsdag 15. mars. Finne frivillige til
organisering og telling på Gjøfjell menighetshus. Dette gjøres på neste
møte.
-KN kontakt må oppnevnes på neste møte.

