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Visjon og oppgave
Den norske kirkes virksomhet på Nesodden er forankret i denne visjonen:
I Kristus, nær livet – en
bekjennende
misjonerende
tjenende og
åpen folkekirke

Satsingsområder
Med basis i Den norske kirkes nasjonale strategidokumenter ligger følgende satsingsområder
til grunn for kirkens arbeid på Nesodden





Gudstjenesteliv
Barne- og ungdomsarbeid
Kirkemusikk og kultur
Diakoni (kirkens omsorgsarbeid)

Den norske kirke på Nesodden
Den lokale menigheten (soknet) er den grunnleggende enheten i Den norske kirke. Etter
kirkeloven av 1996 er soknet eget rettsubjekt. I den kirkelige tradisjon understrekes
menighetens liv som et dypt og omfattende fellesskap innen rammen av Guds frelsesplan.
Den norske kirke på Nesodden er delt inn i tre sokn:




Nesodden
Gjøfjell
Skoklefall

To sidestilte folkevalgte organ opptrer på vegne av soknet: Menighetsråd og kirkelige
fellesråd. Nesodden og Gjøfjell sokn har felles menighetsråd, men opererer fremdeles med
adskilt økonomi, dvs. at regnskapene for Gjøfjell og Nesodden sokn føres hver for seg.
Det er menighetsrådet som opptrer på vegne av soknet dersom ikke annet tydelig
fremkommer av lovgivningen. I kirkelovens § 14 slås det fast at menighetene gjennom
kirkelig fellesråd skal samarbeide om visse oppgaver innen kommunen. Dette gjelder:





Administrative og økonomiske oppgaver, bl.a. koordinering av budsjettarbeidet på
vegne av menighetene
Mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen
Forvaltning av arbeidsgiveransvaret, herunder tilsettinger, ledelse, HMS osv.
Fremme samarbeid mellom menighetene og ivareta ansvaret menighetene har
overfor kommunen

I kirkelovens § 14 fremgår følgende konkrete ansvarsområder for kirkelige fellesråd:

Bygging, drift og vedlikehold av kirker
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Anlegg, drift og forvaltning av gravplasser
Opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett
Anskaffelse og drift av menighets- og prestekontorer
Anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
Administrativ hjelp til prosten når staten yter tilskudd til det

Fellesrådet skal også forvalte de felles økonomiske ressurser
kommunalt bevilgede midler
midler/tilskudd fra staten
tilskudd fra bispedømmerådet
midler som menighetsrådene overlater til fellesrådet
inntekter og formue knyttet til fond
gaver, arv med videre til kirkebygg, stillinger osv
Fellesrådet skal også godkjenne at et menighetsråd oppretter stillinger som er finansiert av
egne innsamlede midler. Fellesrådet skal bl.a. vurdere om menighetsrådet har økonomisk
evne til å bære de fremtidige lønnsutgiftene til stillingen. Slik godkjenning innebærer ikke at
fellesrådet tar på seg noe finansielt ansvar og vanligvis heller ikke arbeidsgiveransvar for slike
stillinger. Det er som hovedregel menighetsrådet som fullt ut tar på seg de plikter som følger
med arbeidsgiveransvaret.
Menighetene på Nesodden har i en årrekke samlet inn midler til en barne- og
ungdomsarbeiderstilling. Arbeidsgiveransvaret for denne er lagt til kirkevergen og Nesodden
kirkelige fellesråd. Fra våren 2012 gjelder det samme for vaktmesterstillingen knyttet til
Nesodden menighetshus, som Nesodden menighetsråd finansierer.
I tillegg til de oppgaver som nevnes ovenfor, skal kirkelig fellesråd ivareta følgende
oppgaver:
Opprette og gi fullmakt til partssammensatte utvalg, kl § 35
Gi fullmakter til menighetsrådene, kl § 14
Vedta økonomireglement for menighetene
Vedta kirkegårdsvedtekter som skal godkjennes av bispedømmerådet,
Vedta planer for kirkelig virksomhet i kommunen, kl § 14
Tilsette kirkeverge og andre medarbeidere
Vedta satser for utleie av kirker for benyttelse til andre formål eller kirkelige
handlinger utenfor gudstjeneste, kl § 20
Gjøre fremlegg om avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av
grav, som skal fastsettes av kommunen, kl § 21.
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Dagens situasjon
Menighetsråd
Menighetsrådet i det enkelte sokn består av 4-10 medlemmer valgt av soknets
stemmeberettigete medlemmer ved Kirkevalget, og med soknepresten som fast medlem. Nye
menighetsråd ble valgt ved Kirkevalget i september 2011, med fire års funksjonstid.
På et overordnet nivå er menighetsrådenes formål beskrevet i Kirkeloven (kl § 9):
”- å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig
forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge
samles om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet”.

Kirkelige fellesråd
Nesodden kirkelige fellesråd består av 8 medlemmer: To medlemmer fra hvert menighetsråd,
en kommunalt oppnevnt representant for Nesodden kommune, samt en sokneprest (eller en
annen representant for biskopen) som fast medlem.
Fellesrådets virkeområde har sammenfallende geografiske grenser med Nesodden kommune.
Nesodden kirkelige fellesråd har følgende sammensetning i perioden 2011-2014
Leder Rolf D. Pettersen, Skoklefall menighetsråd
Nestleder Anne Garmark, Skoklefall menighetsråd
Medlem Carl Anton Strøm, Nesodden menighetsråd
Medlem Finn Østmo, Gjøfjell menighetsråd
Medlem Tone Killingmo, Gjøfjell menighetsråd
Medlem Evy Ruud, Nesodden menighetsråd
Varamedlem Ingelill Mitchell
Varamedlem Turid Øyna, Skoklefall menighetsråd
Varamedlem: Lars Erik Granum, Gjøfjell menighetsråd
Kommunal representant Nils Arne Haldorsen
Prost Hege Fagermoen
Vara for prost: Sokneprest Anne Marit Tronvik
Kirkeverge Frank Willy Vindløv Larsen fungerer som sekretær for fellesrådet.

Ansatte i Den norske kirke på Nesodden
Staben på Nesodden kirkesenter består høsten 2013 av følgende personer:
Kirkeverge Frank Willy Vindløv Larsen, 100% stilling
Menighetsforvalter Jan Heier, 100% stilling
Trosopplæringsleder, Silje M. Ljosland, 100% stilling
Organist Ingeborg Christophersen, 100 % stilling (50 % permisjon)
Organist Stefan Zlatanos, 25 % stilling
Organist, Amy Muller 30 % vikariat
Kirketjener Petter Tønder, 100 % stilling
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Sekretær Christine Tellefsen, 100 % stilling
Trosopplærer Randi Margrethe Mattiasdatter Larsen, 40 % stilling (1 års permisjon fra 1.
august 2013)
Barne- og ungdomsarbeider Anette Maria Kaarud, 80 % stilling (hvorav 40% stilling er
vikariat for Randi Margrethe Mattiasdatter Larsen)
Trosopplæringsmedarbeider Ingvild Fredwall, 20 % stilling
I tillegg til dette har Nesodden tre hele prestestillinger.
Sokneprest Anne Marit Tronvik, Nesodden og Gjøfjell menigheter
Sokneprest Svein Hunnestad, Skoklefall menighet
Kapellan Helge Nylenna

Søndre Follo prosti
Fra 01.05.2012 ble Søndre Follo prosti opprettet med kommunene Ås, Vestby, Frogn og
Nesodden som deltakende kommuner.
Prost Hege Fagermoen leder prestetjenesten i prostiet og ivaretar arbeidsgivers
(bispedømmets) arbeidsgiveransvar overfor prestene. Prosten skal i samvirke med kirkelige
råd og utvalg bidra til et godt arbeidsmiljø, samarbeid og åndelig fellesskap innen de kirkelige
arbeidslag i prostiet. Prosten skal sørge for den nødvendige samordning mellom
prestetjenesten og de kirkelige rådenes virksomhet.
Fra våren 2013 tar prosten sete i Nesodden kirkelige fellesråd som biskopens representant.
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Økonomi
Kommunens økonomiske ansvar fremgår av § 15 i Kirkeloven.
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:
 Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
 Utgifter til anlegg og drift av gravplasser
 Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til
daglig leder av kirkelig fellesråd
 Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og
kontorhold
 Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
 Utgifter til kontorhold for prester
Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni,
kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.
Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen
forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelige
tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Kirkebygg
Nesodden kirke
Nesodden kirke er en middelalderkirke i stein, oppført i perioden 1136 – 1180 i romansk
rundbuestil. Kirken er den minste av middelalderkirkene i Follo og har ca 120 sitteplasser.
Opp gjennom årene har det vært utført restaurasjonsarbeider i kirken. Den siste store
restaurering foregikk i perioden 1955-1960.
Interiøret i kirken er meget enkelt. Døpefonten er fra kirkens første tid, laget i kleberstein.
Prekestolen fra ca 1600, er i tre og dekorert med malerier av Jesus og de fire evangelistene.
Altertavlen fra 1715, er laget av Johan Jørgen Schram og motivet viser Jesus i Getsemane.
Rundt alterbildet er det vakre utskårne acantusranker. Lysekronen i koret fra 1600-tallet er i
renessansestil og er sannsynligvis av nederlandsk opprinnelse. Orgelet har 8 stemmer og er
bygd av J. H. Jørgensen i 1950.

Gjøfjell kirke
Gjøfjell kirke ble oppført i tømmer i 1900 etter tegning av arkitekt Holger Sinding-Larsen.
Tømmerveggene stod upanelt inntil de fikk utvendig hvitmalt tømmermannspanel i 1950.
Gjøfjell kirke er den største kirken på Nesodden med 300 sitteplasser.
Altertavlen er utført av Nicolai Meidel. Den viser Den velsignende Kristus mot rankemønstret
bakgrunn. I rankene er innflettet syndefallsmotiv. Prekestol og døpefont er begge fra 1900 og
bygd med trematerialer. På vinduene i koret er det to små glassmalerier med nattverdsmotiv.
Nåværende orgel er et pipeorgel fra Olsen & Jørgensen med 6 stemmer fra 1907. Det ble
restaurert i 2006-2007.
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Skoklefall kirke
Skoklefall kirke er en tømmerkirke som ble bygd i 1936. Arkitekt var C. Michaelsen og
byggmestere Arnfinn- og Knut Hodnungseth, og Knut Blakkestad. Kirken har sitteplass til ca.
130 personer. Altertavle, prekestol og døpefont er laget og dekorert av Terje Grøstad på 1960tallet. Altertavlen består av seks malerier på lerret, innfelt i ramme. Nederst er korsfestelsen
flankert av Maria med barnet og den gode hyrde. Øverst er den seirende Kristus mellom Jesus
som stiller stormen og Jesus som oppvekker en død. Prekestolen er dekorert med malerier av
evangelistene. Døpefonten er 8-kantet med malerier av syndefallet, bebudelsen, hyrdenes
tilbedelse, Jesu dåp, Jesus og barna, Jesu gravferd, oppstandelsen og misjonsbefalingen.
Orgelet er fra Conrad Christiansen og har 9 stemmer.

Frivillige i Den norske kirke på Nesodden
Det gjøres mye godt frivillig arbeid i menighetene på Nesodden. Et arbeid som er rettet mot
både barn, unge og voksne. Eksakt hvor mange frivillige som tar på seg arbeidsoppgaver
varierer noe over tid. Anslagsvis har menighetene på Nesodden tilgjengelig 80 frivillige
medarbeidere. Følgende tiltak i menighetene er kun gjennomførbare med stor frivillig innsats:
Babysang
Babysang blir arrangert både vår og høst. Dette er et tilbud rettet mot familier på Nesodden
med spedbarn. En viktig side ved babysangen er at man legger en sosial ramme rundt tiltaket
ved å spise lunsj sammen. Det er frivillige medarbeidere som forbereder dette måltidet.
Høsten 2012 deltar to grupper med til sammen 34 barn og foreldre på babysang i regi av
menighetene på Nesodden.
Tårnagenthelg
Dette er et tilbud til kommunens 8-åringer. Målet er å skape spenning og nysgjerrighet i møtet
med bibelfortellinger, kirkehuset og fellesskapet. To frivillige medarbeidere bidrar med
gjennomføringen. Antallet barn som deltar varierer, men vi har hatt så mange som 30
deltakere.
Action Tweens
Action Tweens er et tiltak for barn i alderen 9-13 år. Tiltaket finner sted på fredager. Også her
varierer antallet deltakere fra 15 – 30. Fire frivillige og noen ungdomsledere bidrar i dette
arbeidet sammen med ansatte fra kirkekontoret. Dette er en lavterskelklubb med andakt, leker,
baking og formingsaktiviteter som en del av det faste programmet.
Lys Våken
Lys Våken er et tilbud rettet mot 11-åringene, hvor de inviteres til å være et døgn i kirka. Her
får de erfare det å være lys våkne ovenfor Gud, seg selv og andre. Tiltaket er preget av lek og
moro knyttet opp til det å bli kjent med kirkerommet, ulike symboler og Jesus. Barna får delta
under forberedelsen til og i gjennomføringen av søndagens gudstjeneste, med bl.a. sang og
dramatisering av juleevangeliet. Også dette er et tiltak som gjennomføres med bistand fra
foreldre og frivillige.
Diakonalt arbeid ved Nesoddtunet
Hver onsdag tilbys det andakt til beboerne på Nesoddtunet. Ved siden av at en av
menighetenes prester deltar, er dette et tiltak som i sin helhet driftes av frivillige
medarbeidere, blant annet pianist. I alt 12 frivillige arbeider slik at 3 frivillige bidrar hver
onsdag.
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Kirkekaffe
Etter gudstjenestene søndag formiddag er det kirkekaffe.
Her har faste kirkegjengere et sted å møtes for samtale, og nye kirkegjengere blir tatt i mot og
inkludert. Oppgaven deles av 8-10 frivillige medarbeidere i hver av menighetene etter en
oppsatt plan.
Lørdagsåpen kirke
10 frivillige fra menigheten har vært kirkevakter ved lørdagsåpen kirke i Skoklefall. Kirken
har vært åpen hver lørdag mellom klokken 13.00 og 15.00 utenom sommerferien og de store
høytider.
Onsdagsbønn
Det er bønnesamling i Skoklefall kirke hver onsdag kl. 9 til 10. En fast gruppe frivillige
deltar.
Onsdagsmiddag i Nesodden menighetshus
15-20 ganger pr. år arrangeres det Onsdagsmiddag i Nesodden menighetshus. Middagene blir
servert fra kl 17.00-19.00. Et sted mellom 60 og 70 personer bruker dette tilbudet. Tiltaket
holdes i gang ved frivillig innsats.
Barnekor i Gjøfjell menighetshus
Annenhver torsdag kl 17.00–18.30 møtes de til øving, lek og felles middag der foreldre
inkluderes. Det kan være 15-20 deltagere til sammen.
Pusterom i Nesodden kirke
Hver onsdag arrangeres det «Pusterom» i Nesodden kirke. Dette er en stille kveldsbønn. 5 –
10 mennesker deltar.
Vesper
Om lag en gang i måneden arrangeres det Vesper i Skoklefall kirke. Dette er en
kveldsgudstjeneste med tunge innslag av lokal kultur. Tiltaket er i ferd med å finne sin form
og viser seg å være en suksess. Antallet deltakere har variert fra ca 50 og oppover.
Fellesskap i livsnære grupper
Det er 7 bibel- eller unge hjemsgrupper i menighetene driftet av frivillige.
Onsdagskvelder i Gjøfjell menighetshus
Onsdagskveldene i Gjøfjell menighetshus er åpne samlinger med kristen tro og det kristne
felleskap i sentrum. 10-20 personer møtes annenhver onsdag fra kl. 19 – 21.30.
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Analyse
Nesodden kommune har i overkant av 18 100 innbyggere og mer enn 70 % er medlemmer av
Den norske kirke. Dette betyr av flere enn 12 250 nesoddinger er tilsluttet den lokale kirken,
noe som gjør kirken på Nesodden til den største organisasjonen lokalt.
I 2013 ble det gjennomført 156 gudstjenester på Nesodden. Dette er 16 flere enn i 2012. I
tillegg til dette ble det avholdt 49 andakter på Nesoddtunet. I 2013 valgte 25 par å gifte seg i
kirkene på Nesodden. Dette er helt på linje med gjennomsnittet i foregående 4-års periode.
Det ble foretatt 105 dåpshandlinger og 100 ungdommer konfirmerte seg. Antallet dåp og
konfirmasjoner i 2013 ligger noe under gjennomsnittet for perioden 2009 – 2012. Det ble
gjennomført i alt 86 begravelser og bisettelser i 2013. Dette er noe lavere enn forventet. 48 av
disse var bisettelser. Det relative antallet begravelser er fortsatt høyt på Nesodden,
sammenliknet med f. eks Oslo.
Kirkens rolle som en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke, og møteplass i
viktige tidspunkt i menneskers liv, er sentralt for menighetene på Nesodden. Vi trenger denne
samlingsplassen for de spesielle hendelsene i livene våre. Vi ser da også at kirkene våre er
overfylte under gudstjenestene i de kirkelige høytidene. Dette gjelder spesielt festdagene i
menigheten og dessuten under konfirmasjon, vigslingshandlinger og gravferder.
Kirken på Nesodden har i en årrekke prioritert ressurser til barne- og ungdomsarbeid.
Menighetene har selv finansiert en barne- og ungdomsarbeider med innsamlede midler. Siden
2006 har menighetene på Nesodden mottatt midler i forbindelse med trosopplæringsreformen.
Gjennom konfirmantarbeid og annet barne- og ungdomsarbeid, som f. eks. søndagsskole,
Action Tweens og babysang, når kirken på Nesodden mange barn og unge med viktige
holdningsskapende og trosutviklende tiltak. Kirken på Nesodden har ambisjoner om å bli en
enda viktigere aktør i lokalsamfunnet i forhold til barn og ungdom.
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferdighet.
Kirken på Nesodden driver også et viktig diakonalt arbeid. I tillegg til det arbeidet våre
prester gjør i det daglige utføres blant annet et betydelig frivillig arbeid i forbindelse med de
ukentlige andaktene på Nesoddtunet. Fellesrådets budsjettforslag til kommunen skal etter
kirkeloven inkludere utgifter til diakoni. Da Den norske kirke på Nesodden ikke har egen
diakon, vil det være en prioritert oppgave for Nesodden kirkelige fellesråd å skaffe
finansiering til en fast diakonstilling.
Frivillige, ulønnede medarbeidere er en viktig ressurs i Den norske kirken. De gir betydelige
bidrag til samfunnet av menneskelig og økonomisk karakter. Frivillig, ideelt arbeid gir
muligheter for å samles om viktige oppgaver og erfare måloppnåelse i fellesskap. Nesodden
kirkelig fellesråd vil støtte Kirken på Nesodden i arbeidet med å engasjere frivillige til innsats
i forhold til alle våre satsningsområder; gudstjenesteliv, barne- og ungdomsarbeid,
kirkemusikk/kultur og diakoni.
Den norske kirke er en ”kommunekirke” og ikke en statskirke med hensyn til økonomisk
ansvar for investeringer og drift. Statens bidrag representerer lønn til prestene og midler til
trosopplæring. Dette utgjør om lag 20 % av totalkostnadene i 2013. Kirken er derfor helt
avhengig av kommunale bevilgninger til å dekke lovpålagte oppgaver.
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Nesodden kommunes bevilgninger til kirken i perioden 2009 til 2013 går av tabell 1.
2010
3 755 000

2011
3 694 000

2012
4 310 000

2013
4 770 000

2014
5 025 000

Tabell 1. Kommunale bevilgninger til Den norske kirke i Nesodden

Nesodden kommunes bevilgninger til kirken for 2014 innebærer en økning på 5,3 % i forhold
til foregående år. Selv om fellesrådet har fått øket sine bevilgninger de siste år er økonomien
fremdeles stram.
De budsjettmessige rammene for fellesrådets ansvarsområder, er i starten av planperioden
svært krevende. Ut i fra lovpålagte oppgaver og sammenlignet med andre kommuner i Follo
prosti, erkjenner fellesrådet at de økonomiske utfordringer er spesielt utfordrende for Den
norske kirke på Nesodden. Fellesrådet vil i planperioden arbeide for finansiering til å løse alle
lovpålagte oppgaver samt styrke barne- og ungdomsarbeidet i Nesodden kommune.
Nesodden kommune har et akutt behov for flere gravplasser og det ble igangsatt kommunalt
reguleringsarbeid i forhold til utvidelse av Nesodden kirkegård. Planarbeidet ble avsluttet
sommeren 2013. Nesodden kommunestyre avsatte i desember 2013 10 millioner kroner i
oppstartsbevilgning til den nye kirkegården. Det er forventet anleggsstart tidlig i 2014, med
ferdigstillelse av anlegget sommeren 2015. Dette innebærer at den nye kirkegården er klar for
bruk i 2016. Med denne kirkegårdsutvidelsen vil Nesodden kommune og Nesodden kirkelige
fellesråd være godt rustet til å møte eventuelle endringer i alderssammensetning og tilflytting
til Nesodden kommune.
Kirkebyggene på Nesodden er i relativt god stand. Byggtekniske undersøkelser gjennomført i
2009 (elektriske installasjoner) og 2010 (byggenes beskaffenhet som sådan) viser dette.
For å ivareta kirkebyggene på en kostnadseffektiv måte er det behov for at vedlikeholdsplanen
følges opp med årlige bevilgninger. Våren 2013 gjennomførte Norsk Institutt for
kulturminneforvaltning (NIKU) undersøkelser av Nesodden kirke. Undersøkelsene viste at
bygg og inventar er i relativt god stand. NIKU anbefaler likevel at det foretas
restaureringsarbeider på altertavle og prekestol. Det anbefales også at kirkebyggets murer
renoveres innvendig og utvendig.
Det er ikke bygd ny kirke på Nesodden siden 1936. Både Gjøfjell og Skoklefall kirker ble i
sin tid i hovedsak realisert med private innsamlede midler. De tre kirkene på Nesodden er i
relativt god stand, men den betydelige befolkningsutviklingen setter krav til en ny kirke.
Folketellinger fra 1930 og 1946 viste at folketallet på Nesodden i 1936 var mellom 3212 og
3965. Tall fra SSB i august 2012 viser at det nå er 17809 nesoddinger. Fordeler man de
tilgjengelige 550 sitteplassene i kirkene på antall innbyggerne viser det at i 1946 var det en
plass for hver 7,21 personer, mens i 2012 er det kun en sitteplass for hver 32,4 personer. Alt
for ofte viser det seg at Nesodden kirke er for liten i forhold til både gravferder og vigsler.
Selv med tre gudstjenester i hver av kirkene på julaften vil kun 9,26 % av innbyggerne ha et
godt tilbud basert på antall sitteplasser.
Erfaring viser at eldre, tradisjonelle kirker som Nesodden kirke, velges til feiring av høytid og
markering av sorg. Enkelte nyere kirkebygg basert på mindre sakrale uttrykk, er allerede
avviklet på grunn av manglende bruk. Lokalbefolkningens bruk av kirkene beror på mange
forhold. Nesodden kirkelige fellesråd vil jobbe for en ny kirke basert på en universell
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utforming med mange sitteplasser, gode lys- og lydforhold, lett tilgjengelighet og gode
parkeringsmuligheter. Nye kirker bygges svært sjelden. En ny kirke bør derfor bygges og
utformes med et langsiktig eller tidløst perspektiv; en kirke som er en gave og til glede for
mange generasjoner. Fellesrådet mener at en kommune på Nesoddens størrelse, og med
Nesodden kommunes forventede befolkningsvekst, bør ha en kirke med sitteplasser til minst
600 mennesker. Dette kirkebygget bør utformes slik at det er et tydelig kirkebygg utvendig og
innvendig, og kan romme aktiviteter for alle generasjoner. Det må i denne forbindelsen
vurderes om det også er behov for et nytt menighetshus.
Med bakgrunn i aldersammensetning og befolkningsvekst de nærmeste tiår må det også
vurderes om det skal anlegges kirkegård i tilknytning til ny kirke.
Nesodden kirkelige fellesråd ser det som en hovedsak å få utredet og realisert en fjerde kirke
på Nesodden i planperioden. Baserte på erfaringstall fra nylig realiserte kirkebygg kan det
antydes en kostnadsramme på 50 - 60 millioner kroner. I Vestby realiseres det nå et nytt
prosjekt hvor selve kirkebygget vil koste omlag 30 millioner kr. Tomten det skal bygges på er
verdsatt til 16 millioner. Bogafjell kirke i Sandnes er nylig ferdigstilt til en totalkostnad på 62
millioner kroner. Dette prosjektet innholder både kirkerom, kontorer, møtelokaler m.m.
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Handlingsplan
Handlingsplan for Nesodden kirkelig fellesråd utarbeides for en fireårsperiode. Foreliggende
plan gjelder perioden 2014 - 2017, og skal rulleres årlig. Handlingsplanen er ment som et
strategisk dokument som angir prioriteringer for fireårsperioden som ligger foran oss.
Handlingsplanen er avgrenset til fellesrådets ansvarsområde, som gjelder økonomi (budsjett),
arbeidsgiverfunksjon, relasjonsarbeid, samhandling mellom soknene, personalforvaltning,
personalutvikling, eiendomsforvaltning og gravferdsforvaltning. Kirkegårdsdriften utføres i
dag av Nesodden kommune som en del av tjenesteytingsavtalen mellom kommunen og
fellesrådet.

Nesodden kirkelige fellesråds prioriteringer i planperioden
Utvikling
I planperioden legges vekt på slik ønsket utvikling i tillegg til dagens rammebevilgning:
1. For budsjettåret 2014 opprettes det en stilling som diakon. I tillegg til dette ønsker
Nesodden kirkelige fellesråd kommunal fullfinansiering av en barne- og
ungdomsarbeiderstillingen som i dag i hovedsak er lønnet med innsamlede midler.
2. Menighetene på Nesodden ønsker gjennom fellesrådet å satse på en sterk utvikling av
frivillighet i menighetenes arbeid. Dette innebærer bevisst og systematisk rekruttering,
opplæring og oppfølging av de mange frivillige som gjennom arbeid i kirken gjør en
betydelig innsats overfor kommunens befolkning. På sikt bør det etableres systematisk
oppfølging av hver enkelt frivillig.
3. Kirken på Nesodden ønsker å fortsette sin satsning på arbeid med barn og unge. Dette
fokuset på barne- og ungdomsarbeid er også i samsvar med kommunens egne
prioriteringer. Kirken ønsker også å fylle sin plass i dette viktige arbeidet.
4. Nesodden kirkelige fellesråd vil i planperioden fortsette å satse på og koordinere
trosopplæringsarbeidet i menighetene. Det er utarbeidet en felles trosopplæringsplan
som skal implementeres i planperioden. I dette ligger det også en videreutvikling av
samarbeidet mellom skole og kirke.
5. Nesodden kirkelige fellesråd har sammen med menighetsrådene ambisjoner om en
sterkere tilstedeværelse ved felles kulturarrangementer i kommunen. Nesodden
kirkelige fellesråd ønsker å tilby kirkens egne aktiviteter som en kvalitetspreget del av
det samlede kulturtilbudet for bygdens befolkning. Økt informasjons- og
kommunikasjonsarbeid på vegne av menighetene vil være en viktig del av denne
satsingen.
6. Nesodden kirkelige fellesråd forutsetter at det regulerings- og planleggingsarbeid som
er sluttført i forbindelse med utvidelsen av Nesodden kirkegård følges opp med
nødvendige økonomiske bevilgninger i kommunens budsjetter for 2014 og 2015.
7. Nesodden kirkelige fellesråd vil arbeide for realisering av ny kirke i planperioden.
Nesodden kirkelige fellesråd ber om at kr. 300 000, avsatt i kommunens økonomiplan
2012-2015 til planlegging av ny kirke, bevilges som planleggingsmidler i kommunens
budsjett for 2014. Nesodden kirkelige fellesråd ønsker en dialog med Nesodden
kommune om hvordan disse planleggingsmidlene best kan utnyttes.
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Handlingsplanens kortsiktige mål, budsjettåret 2014
Barne- og ungdomsarbeid
Tilbud til barn og ungdom er et høyt prioritert område. Menighetene på Nesodden har i en tiårs periode samlet inn midler til å lønne en barne- og ungdomsarbeider. Fellesrådet mener det
er viktig at kommunen prioriterer å fullfinansiere denne stillingen.
For budsjettåret 2014
*

Kommunal fullfinansiering av 100 % stillingshjemmel som barne- og
ungdomsarbeider

Diakonalt arbeid
Kirken ønsker å forsterke sitt diakonale arbeid. Helse- og omsorgsdepartementet innskjerpet i
2010 kommunens ansvar og plikt til å legge til rette for at beboere i kommunale
omsorgsinstitusjoner skal få tilrettelagt anledning til å praktisere sin religion eller sitt livssyn.
Kirken på Nesodden tilbyr seg å gjøre en forsterket diakonal innsats på dette området, og
tilbyr også om ønskelig å bistå Nesodden kommune med å koordinere og tilrettelegge dette
for alle livssynsgrupperinger i Nesodden.
For budsjettåret 2014
 opprettelse av 100 % stillingshjemmel som diakon
Nesodden kommune
Samarbeidet med Nesodden kommune på politisk og administrativt nivå fungerer på mange
områder meget bra. Fellesrådet søker å videreutvikle et godt og nært samarbeide med
Nesodden kommune.
I planperioden (2014)




Tjenesteytingsavtalen mellom Nesodden kommune og Nesodden kirkelige fellesråd og
skal revideres
Det skal avholdes regelmessige møter mellom rådmann og kirkeverge
Nesodden kirkelige fellesråd v/kirkevergen skal invitere alle tros- og livssynssamfunn
i Nesodden til samtaler om gravferds- og kirkegårdspolitikken i kommunen, jf
gravferdslovens § 23.
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Forvaltning, drift og vedlikehold av kirkelige eiendommer
En tilstandsrapport for kirker ble av Nesodden kommune utarbeidet i 2010. Den viste at den
generelle byggtekniske standard er god. Nesodden kirkelige fellesråd ønsker et mer
planmessig vedlikehold av kirkene. Det er derfor ønskelig at det, i samarbeid med Nesodden
kommune, utarbeides en vedlikeholdsplan som legges til grunn for de årlige bevilgningene til
vedlikehold og utbedringer av kirkelige bygg og eiendommer.
I planperioden (2014)




I samarbeid med Nesodden kommune utarbeides det en vedlikeholdsplan for samtlige
kirkelige bygg og anlegg
Det avsettes midler i budsjett og økonomiplan til renovering av Nesodden kirke i tråd
med de rapporter som ble utarbeidet av NIKU i 2013
Det må også utarbeides en plan og bevilges penger til etablering av toalettfasiliteter
med universell utforming i eller i nærheten av alle kirker.

Handlingsplanens langsiktige mål 2014 – 2017
Frivillighet
For å kunne ha en så vidt omfattende virksomhet med en relativt begrenset bemanning er
kirken avhengig av stor frivillig innsats. Stillingsmidler til kirken genererer frivillig innsats
som i stor grad gir meget god effekt av midlene, sammenlignet med virksomhet som
utelukkende baserer seg på lønnede stillinger.
Frivillighet er en ressurs, men den er ikke uten videre gratis. Det er behov for oppfølging av
frivillighet og frivillig arbeid. Det tas derfor sikte på opprettelse av en stilling
frivillighetskoordinatorer på menighetsnivå, samt intensivere opplæring av frivillige så vel
som ledere av frivillig arbeid lokalt.
I planperioden vil kirken gjennomgå sitt ansvar som arbeidsgiver også for frivillige
medarbeidere.
I økonomiplanperioden 2014-2017
*

opprettelse av 100 % stillingshjemmel som frivillighetskoordinator

Trosopplæringsreformen
Menighetene på Nesodden har siden 2006 mottatt midler i forhold til den statlig finansierte
trosopplæringsreformen. Vi er ennå ikke fullfinansierte. Tildelingen av midler skjer nå med
rammebevilgning til hele prostier. Det er en målsetning for Nesodden kirkelig fellesråd at
trosopplæringsreformen fullfinansieres i planperioden.
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Arbeidsgiverfunksjonen
Fellesrådet vil ha et tydelig fokus på personalutvikling og HMS.
I planperioden




Avsette midler til stabs- og personalutviklingstiltak svarende til ca. 2 % av
lønnsbudsjettet.
Systematisk HMS-arbeid og trivselsfremmende tiltak
Tilrettelegge arbeidsforholdende for personer med funksjonshemming

Relasjonsarbeid
Fellesrådet og menighetsrådene har ansvar for å skape gode relasjoner mellom kirke og
lokalsamfunn på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Det skal ligge som en forutsetning at
igangsatte tiltak på kort sikt, skal gagne Kirkens overordnede målsetting på lengre sikt. Det er
menighetene og menighetsrådene som utgjør det primære handlingsfeltet for denne oppgaven.
Et bevisst forhold til informasjonsarbeid er nødvendig for å nå de mål kirken setter seg lokalt.
Det skal derfor utarbeides en egen strategi og handlingsplan for informasjons- og
kommunikasjonsarbeidet i fellesråd og menighetsråd. Denne planen skal danne fundamentet
for kommunikasjonsarbeidet internt og eksternt
I planperioden (2014-2017





Det skal utarbeids en egen strategi og handlingsplan for informasjons og
kommunikasjonsarbeidet i fellesråd og menighetsråd. Det oppnevnes en egen
arbeidsgruppe til dette arbeidet.
Oppgradere og videreutvikle menighetenes og fellesrådets nettportal
(www.nesodden.kirken.no), og det skal legges til rette for at befolkningen kan benytte
seg av nettportalen for oppmelding av konfirmanter, samt bestilling av vigsel og dåp.
Utarbeide felles profileringsmateriell overfor befolkningen, og nye sosiale medier tas
aktivt i bruk til informasjon og profilering
Vektlegge tydeligere profilering av menighetsråds- og fellesrådslederne som kirkens
talspersoner i saker som gjelder rådenes ansvarsområder

Samhandling mellom soknene
Fellesrådet består av representanter for de to menighetsrådene, samt av en representant fra
Nesodden kommune. I tillegg møter en sokneprest i fellesrådet. Denne sammensetningen skal
i prinsippet sikre interaksjonen mellom menighetene, og i forhold til kommunale organer og i
forhold til den geistlige arbeidsgiverlinjen. Kirken har en krevende organisasjonsform. To
arbeidsgiverlinjer, kombinert med en stor grad av frivillig arbeid, gjør at kravet til
koordinering og samarbeid er stort. Det er viktig at disse utfordringene tas på alvor og at man
setter på plass arenaer for samhandling mellom alle parter.
I planperioden (2014-2017)



Det skal avholdes planleggings- og samhandlingsmøter hvert semester mellom
menighetsrådenes ledere, fellesrådets medlemmer og kirkevergens stab.
Det skal arrangeres et årlig inspirasjons- og samhandlingsmøte for medlemmer av
menighetsråd, fellesråd og samtlige ansatte i begge linjer.
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Administrative og økonomiske konsekvenser
Sammendrag investeringsbudsjett 2014 -2017
Nesodden kirkelige fellesråd har frem til nå ikke hatt eget investeringsbudsjett. Fellesrådet
mener at investeringsbudsjettet er et viktig redskap til synliggjøring av de behov kirken på
Nesodden har i forhold til bygg og anlegg i den kommende økonomiplan perioden.
Det andre store og viktige prosjektet som foreslås er nytt kirkebygg. Behovet for et nytt
kirkebygg er stort og fellesrådet mener derfor det er riktig å synliggjøre dette behovet i
investeringsbudsjettet.
I tillegg til disse to store prosjektene legges det frem forslag om flere mindre prosjekt, som
hver for seg er viktige i forhold til kirkens mål og arbeidsoppgaver.

Investeringsforslag 2014 - 2017
Tiltak

Nesodden kirkegård

Skoklefall kirke

Gjøfjell kirke

Nesodden kirke

Nesodden nye kirke
















Antatt kostnad

Utvidelse av eksisterende kirkegård
Nytt klokketårn på kirkegården (i
forbindelse med kirkegårdsutvidelsen).

30 millioner kr.

Vedlikehold av takkonstruksjon
Installasjon av automatisk ringeanlegg
Nytt elektrisk skap (dette har Nesodden
kommune satt av penger til i sine
budsjetter)
Oppgradering av toaletter
Universell utforming av inngangspartiet
til kirken (dvs. etablering av ny
rullestolrampe)
Ny gangvei fra kirke til gravlund
Installasjon av automatisk ringeanlegg
Oppgradering av toaletter
Innvendig vedlikehold av kirken
Utvendig vedlikehold av kirken
Bygging av toaletter i tilknytning til
kirken
Bygging av ny kirke med plass til 600
mennesker

0,5 millioner kr
0,1 millioner kr
0,1 millioner kr

0,5 millioner

Kostnad ukjent

0,2 millioner
0,1 millioner
0,1 millioner
Kostnad ukjent
0,5 millioner kr
Kostnad ukjent
Kostnad ukjent
Se side 11
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Investeringsbudsjett 2014 – 2017
Beløp i 1000 kr
Utvidelse av
Nesodden kirkegård
Nytt klokketårn,
Nesodden kirkegård
Vedlikehold av tak
Skoklefall kirke
Universell utforming
av inngangsparti,
samt ny gangvei
Gjøfjell kirke

2014

2015
15 000

2016

2017

15 000
500

500

300
Innvendig
vedlikehold av
Nesodden kirke
Installasjon av
automatisk
ringeanlegg Gjøfjell
og Skoklefall
Ny kirke
Totalt invest.behov

500

200
300
16 300

16 000
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Sammendrag driftsbudsjett 2014 – 2017
I budsjettforslag 2013, samt i økonomiplanperioden 2014-2017 legger Nesodden kirkelige
fellesråd til grunn at det ikke vil bli endringer i de årlige rammeoverføringene fra tidligere år.
Nesodden kirkelige fellesråd fremmer forslag om finansiering av to nye stillinger i 2014 og en
ny stilling i 2015. De økonomiske konsekvensene av disse stillingene er innarbeidet i kirkens
budsjettforslag fra 2014 og utover i økonomiplanperioden. Dette er stillinger som vil gjøre
kirken lokalt bedre i stand til å møte de krav som kirkeloven stiller til den lokale kirkens drift.
Årlig tillegg til 2012rammen (beløp i 1000 kr)
Nye stillinger:
 Diakon
 Barne – og
ungdomsarbeider
 Frivillighetskoordi
nator

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

Lønn
Andre driftsutgifter
Sum årlig tillegg

1 000
300
1 300

1 500
200
1 700

1 500
200
1 700

1 500
200
1 700
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Driftsbudsjett 2014 – 2016
Kirke totalt (ekskl. gravferdsadministrasjon og kirkegårdsdrift)
Budsjett Rev. budsjett
Regnskap
2013
2012
2011
Inntekter
Brukerbetalinger, salg,
avg. leieinntekter
Refusjoner /
overføringer
Kalk. inntekt ved
komm.tj.ytingsavtale
Statlige tilskudd inkl
trosopplæring
Tilsk.fra kommunen,
drift kirkelig virks.+
barn/unge
Tilskudd fra
kommunen
,ørem.vedlikehold
Tilskudd fra
kommunen
lønnskompensasjon
Andre tilskudd,gaver,
innsaml., midler,finans
Sum inntekter
Utgifter
Lønn og sos. utgifter
Kjøp av varer og
tjenester
Refusjoner /
overføringer
Kalk.utg. ved komm.
tj.ytingsavtale
Tilskudd og gaver
Disp.fond, netto+
overf. Inv.regnskapet
Sum utgifter
Regnskapsmessig
merforb(-), mindref

B-2014

B-2015

B-2016
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Kart med menighetene på Nesodden
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