Protokoll fra møte i Nesodden menighetsråd
Tid: Tirsdag 12.1.2016 kl 19.00-21.00
Sted: Nesodden menighetshus
Tilstede: Arne Bjerke (leder), Tore Henriksen (nestleder), Arne Neegaard, Halvor Håkanes,
Evy Ruud (1. vara), Synnøve Sakura Heggem (sokneprest), Jan Heier (menighetsforvalter)
Meldt forfall: Gry Skurdal (2. vara), Hans Jürgen Schorre (3. vara), Karin Carlsson (leder for
husstyret)
Møteleder: Arne Bjerke
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Referent: Jan Heier

Velkommen til sokneprest Synnøve - med presentasjonsrunde
Godkjenning av innkalling og saksliste
Referat fra forrige møte.
Onsdagsmiddag på menighetshuset i 2016.
Oppstart på TIRSDAG 2. februar. Avklare med Gry om videre oppstart og PR.
Orienteringer
- Kurs for FR medlemmer på Mastemyr torsdag 14.1.
- Fellesrådsmøte 19.1.
- Rundt bordet – siden sist:
Jan: Oppsummering av julaften i Nesodden kirke – 3 overfylt gudstjenester. (Arne
N.: Lufting til loftet har vært brukt før.) Manglet kirkeverter. Første søndag i advent
var en suksess med gudstjeneste med fireårsbok, julegrantenning med
skolekorps, kirkekaffe med julebasar. Mye folk og nesten
kr 12.000 inn på basaren.
Synnøve: Prosten ønsker å bli invitert til et møte i menighetsrådet. Hun inviteres til
neste møte.
Prestene er fra 2016 pålagt å få godkjent arbeidsplaner av prosten.
Timeregistrering vil bli fulgt opp av samtaler det første året.
- Nytt fra Kirkesenteret ved Jan: Ny vikar i kapellanstillingen fra 1.2. til 31.5. er
Silje Nygård fra Ås. Innvielse av ny kirkegård søndag 8.5. Menighetsrådet ønsker
en gudstjeneste ute på kirkegården.
- Innkommet post. Blader og info fra organisasjonene.
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Status – Menighetshuset
-Leder av husstyret, Karin Carlsson hadde rapportert til leder.
Brannverntiltak følges opp.
Bordene – skruene må strammes (Halvor)
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Åpen kirke
Menighetsrådet støtter at Nesodden kirke holdes opp for stillhet og lystenning
tirsdager fra kl 18 til 19. Flere frivillige må inviteres til å være med. Anne Marit og
Jan planlegger fram til påske.
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Menighetsutviklingsprosjekt
– avtale med MF for hvert m.råd
Prosjektet ble vedtatt av det forrige menighetsrådet i november 2014. Fellesrådet
finansierer prosjektet med tilskudd fra bispedømmerådet. Oppsummering fra
oppstart på Gjøfjell 15.12. Ulike erfaringer fra de 3 som var til stede.
Drøfting av menighetsrådets kontrakt med MF.
Vedtak: Menighetsrådet ønsker mer informasjon før avtalen underskrives. Leder
informerer fellesrådet og avklare hvem som kan gi mer info.
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Datoer for møter og årsmøte
Årsmøte og fest med foredragsholder:
Onsdag 20. april kl 18.00. Festkomite: Evy og Ingelil. Synnøve foreslår
foredragsholder og avklarer med Arne.
Neste møte:
Onsdag 3.2. kl 18-20 på prestegården
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Søknader om ofringer i 2016.
Arne N., Arne B legger fram forslag på neste møte.
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Eventuelt
-Kirkeverter. Behovet må informeres om i kirkespeilet.
-Fasteaksjonen tirsdag 15. mars kl 17-21. Nesodden: Anne Marit, Gry, Arne N.,
Arne B. og Halvor blir med på organiseringen av konfirmantene som skal gå ut fra
Nesodden Menighetshus. (A, A og H teller fra kl 19.)

