REFERAT FRA MØTE I NESODDEN OG GJØFJELL MENIGHETSRÅD
Tirsdag 18/8 2015 kl. 18.00 – 21.30

Sted: Evy Ruud, Perleveien 69

Til stede: Finn Østmo (leder), Ingelil Mitchell, Lars Erik Granum (nestleder), Tone
Killingmo, Evy Ruud, Jan Heier (menighetsforvalter) referent, Karin Carlson (leder av
styret for Nesodden menighetshus), Anne Marit Tronvik (sokneprest var med på
deler av sakene til kl 20.00, bl.a. sak 78, 80 og 81/15.)
Forfall: Anne Grethe Gullerud
Åpning: Finn - fra Johannes Åpenbaring 2, brev til menigheten i Smyrna om
trengsler, fattigdom og rikdom.

75/15

Godkjenning av innkalling og saksliste samt siste m.rådsreferat 16/6

76/15

Innkommen post
Blader og magasiner

77/15

Orienteringssaker
a. Rundt bordet – siden sist.
b. Store fornyelser i Nesodden menighetshus: Omfattende arbeidet med
innbygging av galleri og malerarbeid er fullført under trofast ledelse
og deltagelse av Karin.
c. Nye urner for blomster foran Nesodden kirke
d. Preste- og TU-ledersituasjonen i høst
e. Planer om Ten-sing i Skoklefall

78/15

Tilsetting av ny sokneprest etter Anne Marit.
Det var opprinnelig 4 søkere, men av disse har 3 trukket seg. Til gjengjeld
synes den som er igjen å være ualminnelig godt kvalifisert: Synnøve Sakura
Heggem (59) sokneprest Åmot, Sør-Østerdal.
Sakspapirer er fortrolige og var sendt ut i posten. Intervju med søker hos
prosten 17/8 der Finn deltok for Nesodden og Gjøfjell m.råd. M.rådene har
anledning til å gi uttalelse innen 21/8. Det er forventet tilsetning av
Bispedømmerådet 7/9 og at den nye soknepresten kan begynne i stillingen
ca. ved årsskiftet, kanskje 15/12. Om prosedyren:
https://kirken.no/globalassets/bispedommer/borg/dokumenter/foransatte/prosedyrehandbok-november-2014-2.pdf

2

Vedtak med 6 stemmer for og 0 stemmer imot: Menighetsrådet ønsker at
Synnøve Sakura Heggem tilsettes som sokneprest i Nesodden og Gjøfjell
sogn.

79/15

Opplegg for kirkevalget i september - valgteam
Det opprettes et valgteam i hver skole for den praktiske gjennomføring av
valget.
Hovedansvarlige:
Myklerud: Tone Killingmo
Jaer: Gry Skurdal
Fjellstrand: hvem kan vi spørre?

80/15

Frivillige – oppgavebeskrivelser og deltagere

81/15

Strategiutvalget (Evy, Ingelil og Finn) la frem utkast til beskrivelse av
oppgaver etter mønster fra Skoklefall. Ref. sak 21/15. Vi så spesielt på
Nesodden menighet denne gangen. Vedlagt var lister over frivillige.
Utkastet ble delt ut og gjennomgått på møtet.
Finn sender ut ajourført oversikt.
Oppfølging av noen av Anne Marits oppgaver
-

Gudstjenesteplanutvalget for Nesodden menighet
med Anne Marit, Hans Jürgen og Inger Johanne.
Anne Marit har hatt telefonkontakt med de øvrige i utvalget ved
utarbeidelse av høstplanen.
Det nye teamet av prestene oppfordres til å gå gjennom planene som er
lagt for høsten.
Jan følger formidler dette.

-

Støtte til vanskeligstilte. Frivillighetssentralen er inkludert i ordningen.
Anne Marit avklarer med revisor om behovet for anonym
pengeoverføring er tilfredsstillende. For 2015 er 9.000 av 10.000
disponert, ved 2 utbetalinger. Det siktes ikke på flere utbetalinger i år.

-

Pusterom.
Anne Marit kan å ta ansvar for pusterom på onsdager denne høsten om
m.rådet ønsker det skal fortsette. Hun vil event. også sørge for vikarer.
Vedtak: Menighetsrådet ønsker at Pusterom fortsetter i høst. Anne
Marit følger opp.

-

Julebasar i Nesodden menighetshus lørdag 14.11. Inglil og Anne Marit
innkaller til et møte ganske raskt for å lodde stemningen.
Anne Marit sender adresseliste til Ingelil.
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-

82/15

Kontakt ang. onsdagsmiddagene. Finn tar kontakt med Anne Grete G.
for å spørre om hun kan avklare hvem som eventuelt kan ta ansvar for
middagene. Det bør for øvrig vurderes om middagene kan flyttes til
torsdager fordi det er så mye annet som foregår i menighetene på
onsdager. Bør tidspunktet flyttes til kl 16 – 18.

Avskjedsgudstjeneste søndag 6. sept. for Anne Marit.
Prost Hege deltar. Vi drøfter opplegg av kirkekaffen etterpå. Tone, Karin,
Ingelil og Jan planlegger. Kaker må skaffes fra alle tre menighetene. Det
dekkes bord på lørdagen. Finn kommer med en hilsen fra vårt menighetsråd.
Jan ordner med en blomst.

83/15

Misjonsprosjekt for Gjøfjell menighet
Se referat fra siste m.rådsmøte. Valg av misjonsprosjekt utsettes slik at det
nye menighetsrådet for Gjøfjell, som formelt overtar 1. november, kan få et
eierforhold til saken og treffe valg om prosjekt.

84/15

Årshjul for høsten
Kurs for nye m.rådsmedlemmer legges inn her, se nedenfor.

84/15

Eventuelt
Kurs for nye m.rådsmedlemmer holdes 16/11. Jan sender ut invitasjon til
disse i god tid.

Neste menighetsrådsmøte: Tirsdag 22/9 kl. 19 i Gjøfjell menighetshus.

