REFERAT FRA MØTE I NESODDEN OG GJØFJELL MENIGHETSRÅD
Tirsdag 22/9 2015 kl. 19.00 – 21.15

Sted: Gjøfjell menighetshus

Til stede: Georg Børresen (sokneprestvikar), Evy Ruud, Finn Østmo (leder), Ingelil
Mitchell, Tone Killingmo, Jan Heier (menighetsforvalter)
Forfall: Anne Grethe Gullerud, Lars Erik Granum (nestleder)
Åpning : Tone – fotspor fra vandringen med Gud

88/15

Godkjenning av innkalling og saksliste samt siste m.rådsreferat 18/8

89/15

Innkommen post - Blader og materiell

90/15

Orienteringssaker
a.
b.
c.
d.

91/15

Rundt bordet – siden sist:
Resultat for våre m.h av kirkevalget var sendt ut.
Preste- og TU-situasjonen i høst. Jan informerte.
Frivillige i Nesodden, oppdatering etter behandlingen på forrige møte
sendt ut 21/8

Kirkevalget
Valgdeltagelse på 14 %. Mye bra jobbing!
Lærte vi noe med tanke på neste gang?
Omfattende organisering. Problematiske valglokaler. Krevende for mange
frivillige og ansatte.

92/15

Evaluering av våre 4 år i menighetsrådet
Bl.a. med utgangspunkt i de hovedstrategier vi valgte i 2012-13:
- Stille timer i Nesodden kirke og forskjønnelse av området foran
- Satsing på barn og barnefamilier i Gjøfjell
Hva har vi vært mest glade for?
Hva har vært de største utfordringene?
Hva er spesielt viktig å følge opp?
Stikkord: Kirkepark ved Nesodden, oppussing av menighetshusene,
Pusterom, åpen kirke, vedlikeholdsbehov ved kirkene, nye lokale aktiviteter
etter initiativ fra folk i menigheten, God metode i strategiutvalg. Krevende
prosesser med ny gudstjenesteordning og veilvalg for DNK. Deling i to m.råd.
en nødvendig løsning fra 1.11.2015. Menighetsutviklingsprosjekt i 2016 til og
med 2018.
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93/15

Forberedelse av møte med de nye m.rådene 20/10
Det gis en orientering om hvordan menighetene drives i dag bl.a. om
opplæring, organisering av m.hus og aktiviteter, med illustrasjoner, ved Finn,
supplert av andre i nåværende m.råd.
Det orienteres også om menighetsutviklingsprosjektet 2016-18.

94/15

Frivillige i Gjøfjell menighet
Utkast til oppgavebeskrivelser og lister over frivillige i dag var ettersendt.
(Tilsvarende som for Nesodden på forrige møte.)
Vedtak: Overlates til oppfølging i det nye menighetsrådet.

95/15

Onsdagsmiddager Nesodden menighetshus
Se sak 81 i forrige møte. Anne Grethe melder at Annie Wold er veldig positiv
til å stille opp, men ønsker seg en å dele ansvaret med. Anne Grethe
fortsetter å lete etter den rette!

96/15

Julebasar i Nesodden menighetshus
Se sak 81 i forrige referat. De aktive i arbeidet har snakket sammen, og
foreslår å satse på julebasar i 2016. Det vil bli satset på å ha diverse salg og
cafe i forbindelse med julegrantenningen etter familiegudstjenesten første
søndag i advent 29.11.

97/15

Eventuelle justeringer av budsjettene samt oppdatering av elektrisk anlegg
i Gjøfjell m.hus
a) For Nesodden m.het. b) For Gjøfjell m.het.
Foreløpig uformelt regnskap for Gjøfjell var ettersendt.
Vedtak: Justeringer synes ikke å være nødvendig nå.
M.rådet var inneforstått med at deler av de 7300 kr til vedlikehold og
fornyelser i Gjøfjellbudsjettet kunne benyttes til oppdatering av elektrisk
anlegg i menighetshuset, samt at det til samme formål kunne foretas
omprioriteringer i julemessens budsjett.

98/15

Representasjon fra m.rådet
Innsettelsesgudstjeneste for vår nye prostidiakon i Søndre Follo, Atle
Eikeland. Gudstjenesten finner sted i Ås kirke, søndag 27. september kl
11.00. Her deltar Ingelil.

99/15

Vår vikarkapellan Kristine Bekken Aschim skal ordineres i Ås kirke søndag
18.10. OBS: kl. 13.00. Her deltar Tone.
Årshjul for høsten
Ingen endringer
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100/15

Eventuelt
-

Ny rampe og trapp ved Gjøfjell kirke. Tegninger fra kirkevergen ble
presentert.

Vedtak: Menighetsrådet slutter seg til løsningen, men påpeker at reposet må
være så dypt at en rullestol kan passere den åpne døren.
-

Plakattavle ved Gjøfjell kirke. Forslag fra kirkevergen ble presenterts

Vedtak: Menighetsrådet mener det bør vurderes et tak som kan beskytte mot
regn. Finn følger opp dette med kirkevergen.
-

-

Pianoet i Nesodden menighetshus. Behov for stemming. Det er aktuelt
å sette inn et klimaanlegg i pianoet. Husstyret må følge opp dette. Kan
dette være et samarbeid i prostiet om rutiner for stemming av pianoer
og flygeler i alle kirkene våre ?
Samlinger i Nesodden menighetshus: Lørdag 31.10. - Åpent hus i
forbindelse med minnegudstjenesten kl 15.30.
Søndag 29.11. etter familiegudstjenesten med julegrantenning.
Samarbeid med husstyret.

Neste menighetsrådsmøte, felles med de to nye m.rådene:
Tirsdag 20/10 kl. 19 i Nesodden menighetshus.

