REFERAT FRA MØTE I NESODDEN OG GJØFJELL MENIGHETSRÅD
Tirsdag 16. desember 2014 kl. 19.00 til 21.00

Sted: Prestegården

Til: Finn Østmo (leder), Ingelil Mitchell, Lars Erik Granum, Tone Killingmo, Anne
Marit Tronvik (sokneprest), Evy Ruud, Jan Heier (menighetsforvalter), Karin Carlson
(leder av styret for Nesodden menighetshus),
Forfall: Anne Grethe Gullerud Referent: Jan
Åpning: Anne Marit Tronvik, adventsfortelling

140/14

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

141/14

Godkjenning av menighetsråds-referat 18/11.

142/14

Postliste: Blader fra organisasjoner.
Brev fra SSB om statistikk for 2014.
Orienteringssaker

143/14

a. Rundt bordet – siden sist:
Julevandringer, skolegudstjenester, kommunale gravferder, gravlys i
blomsterkasse ved Nesodden kirke.
b. Fra siste møte i Fellesrådet, 9/12:
Brannforebygging i kirkene julaften. Begrensing i antall innenfor
dørene er kirketjeners ansvar.
c. Nytt fra Nesodden menighetshus
Karin refererte fra organiseringen og tiltak knyttet til kjøkken, mulig
innbygging av deler av ”balkongen” i m.salen og utleie til barnehagen.
Opprydding i økonomien. Julebasarens overskudd skal inn på
menighetsrådets konto.
d. Nytt fra Gjøfjell menighetshus
I januar gjøres rammeverk i taket og podiet ferdig.
e. Regnskap Nesodden
Regnskapsfører har levert regnskap for 1. kvartal. (Manglet noen
kontoutskrifter.)
f. Regnskap Gjøfjell
Regnskapsfører har levert regnskap for de 10 første månedene. Noe
uforståelig oppsett.
g. Invitasjon til ”Inspirasjonssamling grønne menigheter” Lillestrøm
20/1 eller Moss 27/1. Invitasjon var sendt ut. Finn deltar i Moss.
h. Alfakurs starter 19/1! Det blir også tilbud til ungdom. Alle må hjelpe
til å rekruttere deltagere.
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i. ”Bundne” fond i Nesoddenregnskapet 2013. Gjelder fond på 1 million
kr som ble oppløst i mai 2013.
a.
Vedtak: Tas til orientering
144/14

Frivillighet – våre ulønnede medarbeidere.
Dette har vært et
gjennomgangstema denne høsten. Sist var på m.rådsmøte 28/10 da
Ingeborg Lidal fortalte om interessante erfaringer fra systematisk arbeid i
Skoklefall. Hun sendte oss, etter oppfordring, noe skriftlig etter møtet
som jeg videresendte til dere 29/10.
Hvordan kan vi følge dette opp videre til glede for våre frivillige
medarbeidere og menigheter?

145/14

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.
Opplegg for kirkevalget neste år
innkallingen til siste møte var det vedlagt:

I

Orientering fra Bispedømmerådet, 10/10-14 Bilag 7a: ”Regler for valg av
menighetsråd”, vedtatt av kirkemøtet 2014.
Bilag 7b. Menighetsrådet oppnevner nominasjonskomite på minst 3
medlemmer. Det blir en slik komite for hver av menighetene. Listen skal
være klar 1. mai. Det opprettes dessuten et valgteam i hver menighet for
den praktiske gjennomføring av valget. Jan har sagt ja til å være
koordinator her.
Vedtak: Vedtak om komiteene utsettes til neste møte.
146/14

Egne menighetsråd for Nesodden og Gjøfjell
Det vises til orientering på mail 25/10. Her er et sammendrag:
På siste m.rådsmøte ble det, etter innspill fra Anne Marit, bestemt at jeg
skulle ta kontakt med kirkerådet om det formelt sett er tilstrekkelig å ikke
søke om forlengelse av dagens ordning med felles menighetsråd (sak
130 b, høyre kolonne).
Kirkerådets seniorrådgiver for kirkeordning, Anders Eide, opplyser over
telefon det som Anne Marit hadde mistanke om: Hvis en ikke søker om
forlengelse av prøveordingen med felles menighetsråd, vil en automatisk
gå tilbake til den opprinnelige ordningen vi hadde frem til 2005 med et
menighetsråd i hver menighet.
Selv om det nå viser seg å være unødvendig å "søke om opphevelse av
prøveordningen" ser jeg det slik at den prosessen vi har hatt frem til nå
har vært riktig og nødvendig, ved behandling i menighetsråd, drøfting i
felles menighetsrådsmøte og i fellesråd, og endelig vedtak i
menighetsmøter i våre to menigheter.
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Formelt sett gis derved vedtaket en annen form.
Vedtak: Nesodden og Gjøfjell menighetsråd søker ikke om forlengelse av
prøveordningen med felles menighetsråd for de to menighetene for neste
valgperiode.
Det sendes orientering om dette til prost, biskop, bispedømmeråd og
kirkeråd, vedlagt en orientering om beslutningsprosessen inkludert vedtak
på menighetsmøtene.
147/14

Misjonsutvalg i Gjøfjell menighet
En misjonsforening (NMS), bl.a. med Bjørg Gravdal fra menigheten, har
i en årrekke arrangert misjonskvelder i menighetshuset på Gjøfjell.
Disse har gått inn i rekken av ”onsdagsåpent” med besøk av
misjonærer.
Sissel og Toralf Roaldseth, tidligere Mali-misjonærer for NMS og nå
lærere, bosatt i menigheten, foreslår at menighetsrådet oppretter et
misjonsutvalg. De er i så fall interessert i å delta i dette, gjerne sammen
med de som har arrangert misjonskveldene her.
Når det gjelder eventuelt mandat for et slik utvalg anbefalte de å
kontakte bispedømmerådets misjonskonsulent og spørre om de har en
mal for dette. Svaret fra misjonskonsulenten, i mail 24/11, var sendt ut.
Vedtak:
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. Forslaget til mandat legges fram til vedtak
på menighetsrådets første møte i det nye året.

148/14

Støtte til vanskeligstilte
Referat fra nytt møte i arbeidsgruppen var sendt ut. Anne Marit gav
supplerende opplysninger om punkter som var undersøkt. Formuleringen
må bearbeides videre.
Vedtak: Menighetsrådet får statutter til behandling på neste møte.
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149/14

Gjøfjell menighets korkonto
Konto ”Bank kor” er ført opp med vel 10.000 kr i regnskapsførers oversikt
over Gjøfjell menighets bankinnskudd.
Jon Anders Anmarkrud i Gjøfjell menighet har hatt ansvar for kontoen
siden hans tid i menighetsrådet fram til 2005. Han opplyser at kontoen
stammer opprinnelig fra et gospelkor, men pengene skulle brukes til å
vedlikeholde sanganlegget. Det har i hans tid ikke vært tatt ut penger på
kontoen.
Revisor anbefaler at menighetsrådet oppretter et fond, med beløp likt
beløpet på bankkonto.
Vedtak:
Jon Anders Anmarkrud anmodes om å overføre beløpet til Gjøfjell
menighet ved menighetsforvalter, som oppretter et fond for musikkanlegg
og sang- og musikkgrupper i Gjøfjell menighet. Menighetsrådet treffer
vedtak om bruk av midlene.

150/14

Valg av leder og nestleder for m.rådet
Dette skal i følge gjeldende regler skje hvert år, og skje skriftlig. Se
håndbok for menighetsråd s. 197. Skiftelig avstemming på leder og
nestleder ble gjennomført.
Vedtak: Finn Østmo velges til leder og Lars Erik Granum til nestleder.

151/14

152/14

Årshjul første halvår 2014
Oversikt var sent ut 16.12. Datoene ble drøftet.
Vedtak - menighetsråd:
Tirsdag 20.1. kl 10.00 til 12.00 i Gjøfjell m.hus.
Tirsdag 17.2. kl 19.30 i Nesodden m.hus
Tirsdag 17.3. kl 19.00 i Gjøfjell m,hus
Tirsdag 5.5. kl 19.00 i Gjøfjell m.hus
Onsdag 17.6. kl 19.00 i Nesodden m.hus
Vedtak - årsmøte:
Tirsdag 14.4. kl 18.00 i Nesodden menighetshus.
Vedtak – felles m.råd:
Tirsdag 19.5. kl 18.30 i Skoklefall menighetshus.

Eventuelt
- Søknad om ofringer i 2015: Tone og Ingelil forbereder forslag til
neste møte.
- Gudstjenesteoversikt for våren 2015 ble delt ut av Anne Marit.
- Vedtak: Ofring 25.1.2015 i Nesodden kirke – Det Norske
Bibelselskapet
Neste menighetsrådsmøte: NB tirsdag 20.1 2015 kl 10 til 12 i Gjøfjell
menighetshus

