REFERAT FRA MØTE i NESODDEN OG GJØFJELL MENIGHETSRÅD
Tirsdag 17/2 2015 KL 19.00
Sted: Nesodden menighetshus
Til: Evy Ruud, Finn Østmo (leder), Ingelil Mitchell, Tone Killingmo, Jan Heier
(menighetsforvalter, referent), Karin Carlson (leder av styret for Nesodden
menighetshus).
Forfall: Anne Marit Tronvik (sokneprest), Anne Grethe Gullerud, Lars Erik Granum
(nestleder)
Åpning: Tone – Joh. 6, 37-40 og bakgrunnen for Askeonsdag

17/15

Protokoll – offentliggjøres på hjemmesiden etter neste møte
Godkjenning av innkalling og saksliste

18/15

Godkjenning av menighetsrådsreferat 20/1

19/15

Postliste
Blader og materiell fra organisasjonene tas med på neste møte.
Orienteringssaker

20/15

a. Rundt bordet – siden sist: Undringsgruppe hos
Ingelil, ny kirketjenervikar i Nesodden, Onsdagsåpent med
Helge som snakket om Paulus som menighetsbygger
b. Fra innkalling til Fellesrådet, 18/2
c. Nytt fra gudstjenesteplanutvalgene
d. Fra ”Inspirasjonssamling grønne menigheter” 27/1
e. Støtte til vanskeligstilte. Se sak 34/15 nedenfor.
f. Notater fra ”Evaluering 2014 – og tanker for 2015” på siste
m.rådsmøte ved Jan og Finn
g. Statistikk for Den Norske Kirke for Nesodden og Gjøfjell menigheter,
fra Jan 22/1. Sendes ut med referatet.
h. Fra møtet i m.rådets strategiutvalg 10/2,(referat sendt på mail 13/2)
bl.a. om ”kirkepark” mellom Nesodden kirke og hovedveien. Ideene
legges fram for fellesrådet 18/2.
i. Strategimøte i Gjøfjell m.het holdes 23/2
j. Lederforum Borg, Ski 18/4 kl.10-16 om strategiplan
Vedtak: Tas til orientering
21/15

Frivillighet – våre ulønnede medarbeidere.
Se referat sak 6/15 i siste møte det dette ble drøftet. Det ble vedtatt at
m.rådets strategiutvalg, Evy, Ingelil og Finn, skulle følge opp drøftingen
og komme med forslag til konkrete opplegg. Utvalget hadde møte 10/2
og et forslag var ettersendt i mail 13/2.
Vedtak: Malen fra Skoklefall m.råd, som beskriver oppgavene for de
frivillige, brukes og tilpasses de ulike behovene menighetene har.
Strategiutvalget følger opp.
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22/15

Nesodden menighetshus
Mulig innbygging av balkong i salen. Ref. drøfting på siste møte. Skisser
ble presentert. Det ble vedtatt at pris kunne innhentes på grunnlag av
den fremlagte skissen. M.rådet så på forslaget nedenfra salen. Pga
sykdom har styret ikke fått innhentet tilbud.
Vedtak: Saken utsettes til styret har innhentet tilbud

23/15

Ny ukedag for onsdagsmiddagene?
Mail 5/2 fra Anne Marit. Kan torsdag være en bra dag? Kl 16 til 18?
Middagsservering på onsdager sperrer for utleie til minnesamvær.
Vedtak: Menighetsrådet har ingen kommentarer til endring av dag for
middagene. Det må passe for de frivillige som skal organisere tilbudet.

24/15

Gjøfjell menighetshus
Plan og budsjett for 2015
Vedtak: Utsatt

25/15

Opplegg for kirkevalget i september
a)

Antall valgte representanter i nye m.råd

Jan skriver 26/1: ”Anne Marit, Ingelil og jeg har snakket om at Nesodden
menighetsråd bør settes til 4 medlemmer + 1 sokneprest + 5 vara.
Dette må behandles av menighetsmøte før påske. Begrunnelse – rådet
blir mindre sårbart for fravær og vedtaksdyktighet.”
Finn har snakket med Tone, Lars Erik og Toralf og kom til at det samme
ville være fornuftig for Gjøfjell.
Begrunnelse: Vi er små menigheter
og det kan være vanskelig å få flere kandidater.
Kirkelovens § 6 krever at det skal velges 4, 6, 8 eller 10 medlemmer og
5 varamedlemmer. Endring av tallet på medlemmer må vedtas av
menighetsmøte.
Før det ble felles menighetsråd i 2006 var det
6 valgte medlemmer i hvert av menighetsrådene.
Vedtak: Det foreslås valg av 4 medlemmer og 5 varamedlemmer for
både Nesodden og Gjøfjell menigheter.
Denne endringen av antall medlemmer behandles i menighetsmøter
etter gudstjenestene 8/3 i Nesodden og 15/3 i Gjøfjell. Jan sørger for
annonsering av menighetsmøtene, inkludert hva det gjelder. Jan
konfererer med Anne Marit om ledelse av Nesodden.
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b)

Nominasjonskomite

Kandidatene nedenfor er blitt spurt og har sagt seg villige.
Vedtak: Oppnevning av medlemmer i nominasjonsutvalgene: Gry
Skurdal, Inger Anny Wattum og Inger Johanne Bjerve i Nesodden
m.het. Tone Killingmo, Toralf Roaldseth og Finn Østmo i Gjøfjell m.het.
c)

Valgteam

Det opprettes dessuten et valgteam i hver menighet for den praktiske
gjennomføring av valget. Menighetsforvalteren vil forberede arbeidet.
26/15

Regnskap og budsjetter
a) Uformelt regnskap for Gjøfjell, samt budsjettutkast, var utsendt i mail
13/2 og ble presentert.
Vedtak: Budsjett for Gjøfjell ble vedtatt i samsvar med utsendt utkast.
b) Budsjettbehandling for Nesodden utsettes til neste møte.

27/15

Nytt opplegg for givertjenesten
Givertjenesten har hittil gått til lønn for barne- og ungdomsarbeider i de
tre Nesodden-menighetene. Fra og med 2015 overtar fellesrådet denne
utgiften. Alle driftskostnadene ved menighetshusene skal dekkes av
menigheten. Menighetsrådet drøftet videre opplegg for givertjenesten.
Forslag til nye giverbrosjyrer for menighetene var utarbeidet av Finn for
Gjøfjell og Anne Marit og Jan for Nesodden.
Vedtak: Brosjyrene ble vedtatt med endringer som kom fram i møtet.
Brosjyrene vedlegges referatet.

28/15

Årsmeldinger 2014
Forberedende arbeider videreføres av Finn og Jan.

29/15

Årsmøte 14. april i Nesodden menighetshus
Vedtak: Opplegg følger tidligere mal og det nedsettes en komite: Tone
og Ingelil.

30/15

Klokkertjenesten
Det har vært problemer med å få frivillige til å stille.
Vedtak: Gudstjenesteplanutvalgene anmodes om å sette opp
klokkerlister for hver halvår.
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31/15

Representanter fra menighetsrådet til TU-utvalget
Trosopplæringsutvalget (TU) har fått nytt mandat, vedtatt 21/10-14 av
m.rådene. I pkt. 2b står det at det skal ha 2 representanter fra hver
menighet, derav en fra m.rådet.
I dag representerer Inger Anny Wattum (Nesodden) og Lillian Granum
(Gjøfjell) i trosopplæringsutvalget. Vi trenger 2 fra m.rådet i tillegg ut
valgperioden (1.11.2015).
Vedtak: Menighetsrådet har dessverre ikke medlemmer fra Nesodden
menighet som har kapasitet til flere oppgaver i perioden fram til nytt
m.råd er på plass.

32/15

Levering av ofring Julaften i bank/butikk
Jan foreslår at m.rådet tar ansvar for dette pga problemer med telling av
store mengder mynt.
Vedtak: Saken tas opp med det nye menighetsrådet.

33/15

Årshjul
Oppdatering – ble ikke behandlet.

34/15

Eventuelt
a) Søknad om konsert ved allehelgensmarkering høsten 2015 fra
Per Husby og Anne Lande. Vedtak: M.råder er positive til
søknaden.
b) Innkalling av leder i styret for N. m,hus til møtene. Vedtak: Leder
deltar når hun kan.
c) Støtte til vanskeligstilte. Vedtak: Støtte begrenses til kr 10.000 pr
år og kr. 2000 pr. sak. Statutter sluttføres av Anne Marit.

Neste menighetsrådsmøte: Tirsdag 17/3 kl.19.00 i Gjøfjell m.hus.

