REFERAT

MØTE I NESODDEN OG GJØFJELL MENIGHETSRÅD

Tid: Tirsdag 28. oktober kl. 19.30

Sted: Nesodden menighetshus

Til stede: Ingelil Mitchell, Finn Østmo (leder), Lars Erik Granum,Tone Killingmo,
Anne Marit Tronvik (sokneprest), Karin Carlson (leder av styret for Nesodden
menighetshus), Frank Willy Vindløv Larsen (kirkeverge) under sak 120-121.
Fraværende: Anne Grethe Gullerud og Evy Ruud, Jan Heier (menighetsforvalter).
Referent: Lars Erik Granum
Åpning: Ingelil som talte over emnet ”å stole på Gud”.

116/14
117/14

Protokoll
Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjennes

Godkjenning av siste menighetsråds-referat, 30. september
Godkjennes
Godkjenning av møtereferat fra felles m.rådsmøte 21. oktober
Godkjennes, med endring av siste setning i sak 9/14: ”Dersom det
ikke er mulig å skaffe finansiering fra kommunen, vil Bispedømmerådet ikke utelate Nesodden fra ordningen.”

118/14

Postliste Utgikk da Jan Heier var fraværende.

119/14

Orienteringssaker
a. Rundt bordet – siden sist.
b. Referat fra møte i Fellesrådet 14/10.
c. Referat husstyret Nesodden 14/10
d. Fra menighetsmøte Gjøfjell 26/9 om overgang til to
menighetsråd. Enstemmig støtte til dette.
e. Ny kirkelov, høringsfrist 1/11
f. Strategiplan Borg,
høringsfrist 21/11
g. Prosedyre for forsøksordning for felles menighetsråd og
sammenslåing av sokn,
dat. 6/10-14
h. Kirkevalget 2015. Notat mottatt fra Borg bispedømme
10/10.
i. ”Støtte til vanskeligstilte i Nesodden m.het.” Nytt fra
Anne Marit.
j. Prostisamling 13/11 i Drøbak
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120/14

121/14

Menighetsutvikling – et prosjekt fra Menighetsfakultetet
Kirkevergen deltok.
Det vises til sak 11/14 i Felles menighetsråds-møte med Skoklefall
21/10. Kirkevergen orienterte om dette 3-årige prosjektet for
menighetsutvikling som starter i 2016. Han presenterte en modell han
hadde drøftet med Erling Birkedal (nasjonal prosjektleder) der hele
fellesrådsområdet (Nesodden) melder seg på samlet og gjennomfører
det i fellesskap. Kirkevergen ønsker at menighetene tar stilling til om
de vil søke om å delta innen 1/12.
Økonomi m.råd / fellesråd
Det vises til sak 12/14 i Felles menighetsrådsmøte med Skoklefall
21/10. Kirkevergen orienterte om sitt forslag som går ut på at
Fellesrådet overtar menighetenes kostnader for Kirkespeilet og barneog ungdomsarbeider, mens menighetene overtar eksterne kostnader
for menighetshusene: Forsikring, kommunale avgifter og strøm, som
Fellesrådets hittil har betalt. Gjøfjell har en anstrengt økonomi og må
trolig satse på en betydelig økning av givertjenesten for å greie det.
Anne Marit foreslo at en del av givertjenesten fortsatt skal gå til barneog ungdomsarbeider da det trolig er enklere å få givere til dette enn til
eksterne kostnader for menighetshuset.
Saken tas opp igjen på neste m.rådsmøte med sikte gi svar på
kirkevergens forslag.

122/14

Frivillighet – våre ulønnede medarbeidere
Vi gjennomgikk sist lister over frivillige i våre menigheter.
Ingeborg Lidal var denne gang invitert for å fortelle om organiseringen
av frivillige i Skoklefall menighet. De har arbeidet meget systematisk
bl.a. med skjemaer for avkryssing i forskjellige situasjoner, ved siden
av eget felt for forslag til forbedringer etc. Vi ble meget fasinert av
opplegget og ba om å få tilsendt materialet hun presenterte, slik at vi
kan vurdere noe lignende for oss.

123/14

Erstatter for Gjertrud i Gudstjenesteplanutvalget
Inger Johanne Bjerve har sagt seg villing.

124/14

Vedtak: Inger Johanne Bjerve oppnevnes i Gudstjenesteutvalget for
Nesodden menighet.
Strategi for kirkevalget neste år
(se sak 119 h)
Det tas på neste møte.
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125/14

Oppdatering av årshjulet

126/14

Eventuelt

Intet nytt.

a) Brannsikring Nesodde menighets-hus
Brannvernleder Pål Skurdal hadde sendt m.rådet en søknad,
datert 16/10-14 om dekning av dette på grunnlag stipulert
kostnad fra Elektrogutta på ca. 20.000 + mva.
Vedtak: Søknaden innvilges.
b) Tidspunkt gudstjeneste julaften
Anne Marit forslo endring
av praktiske grunner.
Vedtak:
Gudstjeneste julaften i Gjøfjell kirke flyttes fra kl. 15.00 til 14.30.

Neste menighetsrådsmøte: Tirsdag 18. november kl. 19,00 i Gjøfjell menighetshus

