REFERAT FRA MØTE I GJØFJELL OG NESODDEN
MENIGHETSRÅD
Tid: Tirsdag 14. januar 2014 kl. 18.30 til 22.00
Sted: Tone, Kvartsveien 18 på Fagerstrand
Tilstede: Gjertrud Blaasvær (leder), Anne Marit Tronvik (sokneprest), Tone Killingmo,
Finn Østmo, Ingelil Mitchell, Lars Erik Granum, Jan Heier (menighetsforvalter)
Fraværende: Carl Anton Strøm, Evy Rud, Anne Grethe Gullerud,
Møteleder: Gjertrud
Referent: Jan Heier
Åpning: Gjertrud med sanger av Erik Bye
Vi starter året med hyggelig bevertning ved Tone: Biffgryte, kaker og te/kaffe!
Dato for neste menighetsrådsmøte:
Tirsdag 11/2 2014 kl. 19.00 i prestegården

1/14

Godkjenning av innkalling og saksliste

2/14

Godkjenning av siste referat, 26/11

3/14

Postliste v/ Jan
Ingen post

4/14

Ønsker for 2014
Runde rundt bordet:
Hvilke ønsker har vi i det nye året for menighetene våre?
Gudstjenestevekkelse på Gjøfjell, involvering av flere i gudstjenesten
med sang og annen deltagelse, lav terskel for å gå til nattverd, sette
dåpsfamilien inn i hva nattverd er, bevisstgjøring av verdien bisettelsene
har for å berøre den enkelte, pusterom utvikle tilbudet videre.
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Valg
Leder, nestleder og sekretær i m.rådet for 2014.
I 2013 har det vært Gjertrud, Carl Anton og Finn. På anmodning har Finn
sagt seg villig til å stille til valg som leder og Gjertrud som nestleder.
Menighetsrådet støttet forslagene.
Vedtak: Finn velges som leder og Gjertrud velges som nestleder.
Det velges ikke sekretær da Finn fortsetter å lage forslag til innkallinger.
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Orienteringssaker
a. Rundt bordet – siden sist
b. Ombyggingen av kjøkkenet i Nesodden menighetshus, status.
Tilbakemelding fra Mattilsynet om krav til kjøkkenet er positive. Det
stilles ikke særlige krav til kjøkkenet i forhold til bruken med ukentlig
tilbereding og salg av onsdagsmiddager til selvkost og til utleie der
det vanligvis benyttes catering-mat. Se sak 14/14 g nedenfor.

2
c.
d.
e.
f.
g.
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Kurs i sorggruppe-ledelse fra 13/2. på Ski (mail 6/12). 5 er påmeldt
fra menighetsråd/stab.
Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp. Tone spør en fra Gjøfjell.
Tone deltar på strategisamling for Borg bispedømme 24-25/1
Statistikkopplysninger. Antall – bibelgrupper, frivillige knyttet til
onsdagsmiddag, dugnader, messe/basar. Jan følger opp.
Rapport 4. kvartal fra Gjøfjell husstyre.

Barne- og ungdomsarbeider som betales av menigheten
og ønske om ungdomsklubb i Gjøfjell
Se siste referat sak 100/13 der følgende ble vedtatt angående mulig
ungdomsklubb: ”Forslaget konkretiseres bl.a. i kontakt med kapellan
Helge Nylenna, og tas opp igjen på neste møte.”
Redegjørelse fra Helge, med undersøkelse blant konfirmantene, var
sendt ut.
Finn har drøftet konkretisering videre med Helge og med lokale frivillige
som kan være interessert i å starte i det små, og refererte til et konkret
tilbud fra Maalfrid Bovim. Det ble her nevnt et mulig samarbeid
med eventuelt tilsvarende tilbud i Skoklefall menighetshus.
Vedtak: Menighetsrådet takker for tilbudet fra Maalfrid Bovim, med
hjelpere, om å prøve en forsiktig start av ungdomsklubb, alder ca. 13 –
18 år. Det gis grønt lys for å benytte Gjøfjell menighetshus til dette. Det
forutsettes at valg av møtedager avklares med utleieansvarlig.
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Arbeidsgrupper
a. Kulturgruppe for Nesodden menighet. Ingelil leste en statusrapport
som blir sendt m.rådsmedlemmene. Det jobbes med prosjekter knyttet til
feiring av grunnloven søndag 18. mai.
b. Komite for forskjønnelse av området foran Nesodden kirke. Ingelil
leste en statusrapport som blir sendt m.rådsmedlemmene.
c. Komite for filmkvelder i Gjøfjell menighetshus. Finn har spurt noen om
å lede en komite, men ikke fått ja ennå. De som står for Onsdagsåpent
har tilbudt seg å arrangere en første filmkveld for å lodde interessen.
Finn prøver å lage forslag til komite på grunnlag av dette. Tone meldte
interesse for på være med.
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Eksterne ofringer
Ofringer i 2013:
Oversikt over ofringene ble 11/1 send ut som vedlegg til innkallingen.
M.rådet vedtok ofring til 6 eksterne formål, i tillegg til Kirkens Nødhjelp.
Disse fikk ofring + 4 formål som ikke sto på listen.
To av disse 10 ofringene ble tatt i Gjøfjell og 8 i Nesodden kirke.
Vedtak:
De eksterne ofringene fordeles med tilnærmet likt antall på Nesodden og
Gjøfjell menigheter. Ønskes ofringer i tillegg tid de som menighetsrådet
har vedtatt, klareres dette med m.rådet.
Offerlistene sendes m.rådet til orientering.
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Ofringer i 2014:
Ingelil og Tone la frem forslag til hvem som skal få offer i 2014 på
grunnlag av innkomne søknader.
Vedtak: Disse 7 organisasjonene tildeles ofringer i 2014: Blå Kors,
Evangeliesenteret, Kirkens Fengselsarbeid, Kirkens Nødhjelp,
Normisjon, Redd barna, Åpne dører, TV aksjonen (Kirkens Nødhjelp) og
Det Norske Misjonsselskap.
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Regnskap 2013 og budsjett 2014
I følge økonomireglementet vi vedtok 29/10-13 skal budsjettet vedtas
innen årets begynnelse eller senest 1 måned etter at eventuelle
overføringer fra kirkelig fellesråd er kjent. Kvalitetssikret regnskap skal
foreligge innen 15/2.
Budsjettet til fellesrådet er ennå ikke vedtatt. Der skal fremgå den store
utgiftsposten til barne- og ungdomsarbeider, en overføring fra
menighetene til fellesrådet. Dette må gjelde tilsvarende fra fellesrådet.
Uformelt regnskap 2014 for Gjøfjell, sammenlignet med sist vedtatt
budsjett for 2013, var sendt ut.
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.
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Forberede årsmelding 2013, inkludert regnskap
Fra økonomireglementet pkt 5:
” Senest innen 15/2: Kvalitetssikret regnskap fremlagt
Senest innen 20/2: Utkast til årsrapport skal foreligge
Rådet behandler årsregnskap og årsrapport innen 1/3. ”
De neste m.rådsmøtene er 11/2 og 11/3.
Vedtak: Det jobbes videre ut ifra disse fristene.
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Starte forberedelse av årsmøte / medarbeiderfest 2014
foreløpig fastsatt til 30/4 i Gjøfjell menighetshus. Forberede liste til neste
møte over alle som skal inviteres. Mat og underholdning planlegges.
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Oppdatering av årshjulet
Bl.a. med hvem vi skal invitere til møtene.
Fellesmøte med Skoklefall m.råd planlegges i mai.
Vedtak: Utsettes til neste møte.

14/14

Eventuelt
a. Kommunens Frivillighetsmøte 22/1
Gjertrud, Tone og Anne Marit deltar.
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b. Støtte til vanskeligstilte
Det vises til Ingelils mail 29/11: "Nesodden menighet har en kapital
på over 3 millioner kroner. Jeg foreslår at man ser på muligheten til å
opprette et fond eller øremerke midler, fra nevnte kapital, med det
formål å kunne gi økonomisk bistand til vanskeligstilte mennesker i
menigheten, i kirkelig sammenheng.”
Vedtak:
Ingelil og Finn, i kontakt med Anne Marit, lager et foreløpig, kort notat
for å belyse problemstillingen.
c. Mulig uttreden
Finn avklarer med representanten som ikke har deltatt siden mai
under henvisning til kirkelovens § 7.
d. Grunnlovsjubileum.
Gudstjeneste i Nesodden kirke 18.5.2014. Komité: Anne Marit,
Ingeborg C., Ingelil, Evy og Jan. Samarbeid med ordfører og
historielaget.
e. Liturgi, syndsbekjennelsen, endelig versjon.
Anne Marit sender ut forslag på epost.
f.

Overfylte gudstjenester julaften i Nesodden kirke.
Utfordringene følges opp.

g. Kjøkken Nesodden menighetshus
Se orienteringssak 6/14 b ovenfor.
Det forutsettes nå en oppussing der dagens utstyr erstattes av nytt,
og ikke en større ombygging med flytting av vegger m.m. slik det var
snakk om tidligere.
Vedtak: Menighetsrådet vedtar at kjøkkenet pusses opp og at det
engasjeres en prosjektleder som kan organisere rivedugnad og
bestilling av kjøkkenutstyr og håndverkere.
h. Gravferd fra menighetshusene uten prest
En henvendelse er kommet om Gjøfjell menighetshus kan brukes
til sermoni for gravferd uten prest.
Nesodden m.hus brukes til dette av humanetikerne og andre i dag.
Saken ble drøftet.
Vedtak
Gjøfjell menighetshus tillates også benyttet til gravferd uten prest.

Gjertrud ble takket for innsatsen som leder i 2 år !

