REFERAT FRA MØTE I NESODDEN OG GJØFJELL MENIGHETSRÅD
Tirsdag 17/3 2015 kl. 19.00
Sted: Gjøfjell menighetshus
Tilstede: Anne Marit Tronvik (sokneprest), Evy Ruud, Finn Østmo (leder), Ingelil
Mitchell, Lars Erik Granum (nestleder), Tone Killingmo, Jan Heier (referent,
menighetsforvalter). Toralf og Sissel Roaldseth var med på sak 35 til 39
Forfall: Anne Grethe Gullerud.
Åpning: Lars Erik, om historien i det gamle testamentet om kobberslangen.
35/15

Godkjenning av innkalling og saksliste

36/15

Godkjenning av menighetsråds-referat 17/2
Følgende var falt ut av referatet og tilføyes til sist i vedtaket under sak
25/15 c: om menighetsmøter:
”…. møtet. Finn forbereder og leder
Gjøfjellmøtet.”

37/15

Post
Medlemsblader og info fra organisasjoner

38/15

Orienteringssaker
a. Rundt bordet – siden sist: Status fra staben om bemanning.
Sykemelding og utlysing av stillingen som trosopplæringsleder.
b. Fra innkalling til Fellesrådet, 18/2
c. Støtte til vanskeligstilte. Endelige statutter fra AMT
d. Strategimøte i Gjøfjell m.het 23/2: Hvor er de yngre i gudstjenestene?
Eget m.råd. Ny givertjeneste.
e. MF-seminar 17/3 kl. 9-15.30 om ”Menighetsutvikling og forståelse av
menigheten som fellesskap.” Jan og Finn deltok. Kirkevergen
betaler.
f. Høring: ”Veivalg for fremtidig kirkeordning” 95 sider (side 9 anbefales !)
skal være sendt i posten til alle i m.rådet. Høringsfrist er 15. mai.
Det tas sikte på behandling i fellesrådet 29/4 og i vårt m.råd 5/5.
Det blir invitert til et drøftingsmøte på Ås i april.
g. Borg lederforum 18/4 kl. 10-16. Finn drar.
Vedtak: Tas til orientering

39/15

Misjonsutvalg i Gjøfjell menighet
M.rådet vedtok 16/12-14: ” Menighetsrådet takker Sissel og Toralf
Roaldseth for initiativet til å opprette et misjonsutvalg i menigheten - og ber
dem utarbeide et forslag til mandat med utgangspunkt i
misjonskonsulentens svar og i kontakt med menighetsrådets leder…..”
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Innspillet fra misjonskonsulenten i bispedømmet var vedlagt innkallingen.
Sissel og Toralf Roaldseth var invitert til møtet og presenterte forslag til
mandat, til sammensetning av et misjonsutvalg og til valg av
misjonsselskap. Mulige misjonsprosjekter ble også belyst.
Ved valg av misjonsselskap ble det vektlagt at den lokale NMS foreningen
hadde lang tradisjon i Gjøfjell menighet.
Vedtak: Det opprettes et misjonsutvalg i Gjøfjell menighet med følgende
vedtak:
-

40/15

Forslag til mandat vedtas.
Norsk Misjonsselskap NMS velges som samarbeidsorganisasjon.
Sammensetning av utvalget vedtas: Toralf Roaldseth, Sissel Roaldseth
og Bjørg Gravdal

Nesodden menighetshus
Mulig innbygging av balkong i salen
Ref. drøfting på
siste m.rådsmøte 20/1. Skisser ble presentert. Det ble vedtatt at
pris kunne innhentes på grunnlag av den fremlagte skissen.
To snekkere har, uavhengig av hverandre, vært med på befaring
med Karin og Finn og har kommet med sammenfallende
prisantydning. Det ønskes en kort beskrivelse i tillegg til tegningene
for å gi bindende tilbud.
Vedtak: Det lages en kort beskrivelse og snekkerne bes om å gi tilbud på
grunnlag av tegninger og beskrivelse.

41/15

Gjøfjell menighetshus
Husstyrets plan- og budsjettforslag for 2015, inkludert regnskap for 2014
og melding til julemessen om støttebehov var sendt ut.
Vedtak: Menighetsrådet melder følgende støttebehov til
julemessekomiteen: Til fornyelse og vedlikehold av menighetshuset, kr
21.300. Menighetsrådet tar husstyrets plan- og budsjettforslag til
orientering.

42/15

Opplegg for kirkevalget i september
a) Antall valgte representanter i nye m.råd
Følgende ble vedtatt på forrige m.rådsmøte:
”Det foreslås valg av 4 medlemmer og 5 varamedlemmer for både
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Nesodden og Gjøfjell menigheter.
Denne endringen av antall medlemmer behandles i menighetsmøter
etter gudstjenestene 8/3 i Nesodden og 15/3 i Gjøfjell…..”
Det ble referert fra menighetsmøtene 8/3 og 15/3. I begge
menighetsmøtene ble det enstemmig vedtak om å slutte seg til
menighetsrådets forslag.
I følge § 6 i Kirkeloven er det
menighetsmøte (ikke menighetsråd) som kan vedta endringer i tallet på de
medlemmer som skal velges.
Konklusjon: Det velges 4 medlemmer og 5 varamedlemmer til Gjøfjell
menighetsråd og Nesodden menighetsråd ved valgene 14.9.2015
b) Nominasjonskomite
Følgende ble oppnevnt på siste m.rådsmøte: Gry Skurdal, Inger Anny
Wattum og Inger Johanne Bjerve fra Nesodden m.het. Tone Killingmo,
Toralf Roaldseth og Finn Østmo fra Gjøfjell m.het. Menighetsforvalteren
opplyste at nominasjons-komiteene vil bli innkalt til et orienteringsmøte
snart.
c) Valgteam
Det opprettes dessuten et valgteam i hver menighet for den praktiske
gjennomføring av valget. Menighetsforvalteren vi stå for dette.
43/15

Budsjetter
a) Budsjett for Gjøfjellmenighet. En mindre justering (markert med
blått) i pkt. 2 og 6 der begge postene foreslås øket med 3000 kr, er
vedlagt,
b) Budsjettskisse for Nesodden menighet for prinsippvurdering.
Regnskap 2014 foreligger foreløpig ikke.
Vedtak:
Budsjettforslaget for Gjøfjell vedtas.
Budsjettskisse for Nesodden vedtas som budsjett med følgende endring:
Pkt. 9-12 forutsettes lagt til husstyrets budsjett og et tilsvarende beløp
overføres i pkt. 3 fra menighetsrådet til husstyret. Budsjettet for Nesodden
forutsettes oppdatert når regnskapet for 2014 foreligger.

44/15

Nytt opplegg for givertjenesten
Utforming av giverbrosjyrer for våre to menigheter ble vedtatt på siste
m.rådsmøte.
Oppfølging drøftes på neste møte.
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45/15

Årsmelding 2014 for Nesodden og Gjøfjell menighetsråd
Jan og Finn samarbeider om endelig utgave.

46/15

Årsmøte 14. april i Nesodden menighetshus
Forslag til tidsprogram for årsmøtet kl. 18.00 – 19.30 var sendt ut. Tone og
Ingelil fortalte om opplegget for festen som blir kl. 19.30 – 21.30. Forslag til
innbydelse ble lagt fram. Menighetsrådet drøftet forslagene.
Vedtak: Planen for årsmøte og fest tas til orientering.

47/15

Representanter fra menighetsrådet til TU-utvalget
I Trosopplæringsutvalgets nylig vedtatte mandat står det at utvalget skal
ha 2 representanter fra hver menighet, derav en fra m.rådet fra hver
menighet.
Fra siste m.rådsmøtereferat: ”Menighetsrådet har dessverre ikke
medlemmer fra Nesodden menighet som har kapasitet til flere oppgaver i
perioden fram til nytt m.råd er på plass.”
Finn var villig til å stille fra Gjøfjell. Vi drøfter om det vil være
hensiktsmessig å stille med en fra m.rådet.
Vedtak: Finn Østmo stiller fra menighetsrådet, fra Gjøfjell menighet, i
Trosopplæringsutvalget ut perioden til 1.11.2015.

48/15

Utleie av Nesodden kirke til konserter.
Søknaden gjelder en klassisk konsert lørdag 28.3. ved Karen Rosenberg
Olsen (sanger) og Coro Misto torsdag 9. og søndag 12.4.
Vedtak:
Søknadene innvilges.

49/15

Klokkertjenesten
Bør siste vedtak, sak 30/15, gjøres klarere.
Vedtak: Det arbeides med å få på plass lister over klokkere videre.

50/15

50/15

Årshjul
Oppdatering var vedlagt.
Vårens siste møte i m.rådet, 17/6, blir kanskje i prestegården.

Eventuelt
Intet
Neste menighetsrådsmøte: Tirsdag 5/5 kl.19.00 i Gjøfjell m.hus.

