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1. Fellesrådets ansvarsområder 
Nesodden kirkelige fellesråd har følgende ansvarsområder: 

1. Kirkelig administrasjon 

2. Kirker 

3. Kirkegårder 

4. Andre kirkelige formål 

2. Fellesrådets valgte medlemmer og møteaktivitet i 2018 
 

Fellesråd har i 2018 hatt følgende sammensetning: 

 

Skoklefall menighet: Turid Øyna (leder), Ingeborg Beate Lidal (permisjon fram til nov. 2018), 

Svein Otto Fredwall (vara – rådsmedlem fram til nov. 2018)  

Nesodden menighet: Arne Bjerke, Arne Neegaard (vara Halvor Håkanes) 

Gjøfjell menighet: Lillan S. Granum, Lars Erik Granum (vara Finn Østmo) 

Kommunalt valgt representant: Hans Jürgen Schorre, MDG (vara Nils Arne Haldorsen, Frp)  

Geistlig representant: Prost Hege Fagermoen (vara sokneprest Svein Hunnestad) 

 

Kirkeverge Jan Heier fungerte som sekretær og saksbehandler for fellesrådet. 

 

Fellesrådet har i 2018 hatt 5 møter og har behandlet 43 saker. 

AU har hatt 4 møter og behandlet 22 saker. 
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3. Planlagte tiltak og resultat i 2018 
Tiltak Status 

Kontinuerlig arbeid med 

gravregisteret – kvalitetssikring   

Under kontinuerlig arbeid. Det elektroniske kartoteket  

vedlikeholdes med korrigeringer fra kommunens ansatte ved 

kirkegårdene.  

Fellesrådet vedtok 14.3.2018 at feltene J og K ved Nesodden  

kirkegård reguleres til urnegraver. Vannstand, dybde og  

jordsmonn gjør at det ikke er forsvarlig å sette ned kister.  

Festerne ble varslet om vedtaket.    

Nesodden kirkegård  

– drift av nytt felt mot sør 

Den navnede minnelunden er et fint alternativ for pårørende. 

Urnegraver og kistegraver organiseres i første omgang slik at 

annenhver gravplass tas i bruk. 

Kommunen har stått for en reklamasjonssak mot utbyggeren. 

Bla har det vist seg at et felt med urnegraver ikke har lovpålagt 

dybde.  

Utarbeidelse av Handlingsplan 

for Nesodden kirkelige fellesråd 

Handlingsplanen ble revidert i 2018  

Ny kirke – prosessen videre «Behovsanalyse – ny kirke» ble sluttført av fellesrådet i juni 

2014. Dette dokumentet har dannet grunnlaget for fellesrådets 

arbeid med denne saken. Våren 2015 fastslo Nesodden 

kommunestyre, i forbindelse med revideringen av kommunens 

arealplan, at et fremtidig nytt kirkebygg skal plasseres ved 

Skoklefall kirke på den tomten som nå er avsatt til kirkelige 

formål. Kommunen har nedsatt en komité for «livssynsnøytral 

arena», men utvalget har ikke hatt møter og ble nedlagt høsten 

2018.  

Fellesrådet har oppnevnt en arbeidsgruppe etter forslag fra 

Skoklefall menighetsråd. Arbeidsgruppa hadde ett møte i juni 

2017. Prostebesøk 8.3.2018, med befaring av kirkene sammen 

med ordfører Truls Wikholm og rådmann Wenche Folberg, gav 

signaler om at kommunen må ha tydelig bestilling fra 

fellesrådet. Fellesrådet vedtok mandat for gruppa 14.11.2018 

og gruppa konstituerte seg på møtet 13.12.2018. Leder er 

Øyvind Tobiassen og nestleder Eldrid Lorentzen.   

Opprettholde relasjoner til 

kommunens politikere og 

administrasjon 

Relasjonen til kommunens politikere og administrasjon har i 

2018 blitt mye bedre. Kirkevergen har jevnlige møter med 

representanter for kommunens administrasjon, herunder møter 

med rådmannen. Fellesrådet ble også invitert til formannskapet 

for å redegjøre i 4 minutter for fremtidige behov i forbindelse 

med de årlige budsjettbehandlingene. Kirkevergen fokuserte i 

sin presentasjon på stort vedlikeholdsetterslep og manglende 

toaletter med universell utforming ved alle kirkene. 

Økt synlighet mot publikum 

gjennom media 

Folkekirken på Nesodden har markert seg med noen gode 

medieoppslag, som har profilert folkekirken på en positiv måte. 

Lokalavisa AMTA har i mindre grad gitt plass til 

forhåndsomtale til konserter og gudstjenester, men avisa har 

ved flere konserter lagt ut foto på hjemmesiden. Økt bruk av ny 

hjemmeside og sosiale medier er derfor nødvendig.  

Nytt gjerde ved Gjøfjell kirke Fellesrådet har avsatt midler til en enklere oppgradering av 

gjerdet mot vei ved Gjøfjell kirke. Det er satt opp ett 

sauegjerde, som sikrer en strekning mot veien. Nytt tilbud for 

restaurering ble innhentet høsten 2017. Prosjektet er utsatt.   
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Taket på Gjøfjell kirke Våren 2015 ble det utarbeidet en kort rapport knyttet til 

statusen for taket på Gjøfjell kirke. Denne rapporten gir 

grunnlag for bekymring, når det gjelder tilstanden på taket. 

Kommunen bevilget kr 500.000 til tilstandsvurdering i 2018, og 

kr 4.500.000 til utbedring i 2019. Kirkevergen følger opp 

prosjektet, som nå er inkludert i et større vedlikeholdsprogram 

med 11 kirker fra KA, Kirkenes arbeidsgiverforening. 

Tilstandsvurderingen fra COWI ble gjennomført i mai 2018. 

Kommunens eiendomsavdeling arbeider med utlysing av anbud 

på omlegging av taket og nytt frittstående klokketårn.      

Vedlikehold Skoklefall kirke Det var avsatt noe midler til tjæring av sørveggen på Skoklefall 

kirke. Etter befaring og tilbud viste deg seg at tjæring var 

kostbart, og kunne utsettes noen år. Midlene ble derfor brukt til 

maling av hoveddør og vinduet over.  

Kommunen har ved hjelp av lift festet løse skifer på mønet av 

taket. Det er fare for at flere skiferplater løsner, og taket må 

sikres videre våren 2019. Fellesrådet har bestilt en 

tilstandsrapport for kirkebygget i januar 2019.        

Nesodden kirke – planlagt 

vedlikehold 

Vedlikeholdsbehovet i Nesodden kirke er stort. Både utvendig 

og innvendig. I og med at dette er en middelalderkirke kan det 

søkes om rentekompensasjon for eventuelle låneopptak til 

vedlikehold og rehabilitering. Det bør gjøres en grundig 

forundersøkelse som avdekker behov og fastsetter 

kostnadsrammer. Behovet er meldt i innspill til kommunens 

budsjett for 2018. Det pekes på at det må legges en 

budsjettplan fram mot feiringen av kirkens 850-årsjubileum i 

2025. Innhenting av tilstandsrapport planlegges våren 2019.  
     

  Foto: KIRKESPEIL forsider 
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4. Aktiviteten i 2018 
Det daglige arbeidet i Kirkelig fellesråd kan kort beskrives med disse punktene: 

 Ansvar for Kirkesenteret med kontorplass for ansatte og sted for publikumshenvendelser. 

 Sørge for gode rammebetingelser for forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger. 

 Ivaretakelse av alle ansatte i kirken på Nesodden. 

 Vedlikehold av bygg og anlegg, samt administrasjon av kirkegårdsdriften i samarbeid med 

kommunens ansatte. 

 Planarbeid for menighetene og fellesrådet. 

 Diakonalt arbeid. Tilrettelegge for samhandling mellom frivillige og stab. Se også om 

arbeidet til prostidiakon i vedlegget på side 11.   

 Bidra til gode rammebetingelser for at menighetene kan ha sine aktiviteter: 

o Barne- og ungdomsarbeid – babysang, Action Tweens, kor m.m. 

o Konfirmantarbeid – undervisning, grupper, leir og konfirmasjonsgudstjenester. 

o Trosopplæringstiltakene er rapportert i årsmeldingene til de 3 menighetene. 

o Kirkemusikalsk virksomhet – konserterserien Kantorissimo, kulturelle innslag i 

gudstjenestene samt egne og konserter med eksterne utøvere. 

 

 

 
 

Foto: Kantorissimo desember 2018. Fellesrådets leder Turid Øyna takker kantor Ingeborg 

Christophersen for hennes store engasjement i konsertserien Kantorissimo.    
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Kirken på Nesodden i tall 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Ansatte i kirkelig fellesråd 12 12 13 13 13 13 

Antall årsverk 5,75 6,35 7,60 7,60 7,60 7,60 

Gudstjenester 125 148 158 152 156 156 

Antall gudstjeneste m/nattverd 76 91 98 95 100 102 

Antall nattverdgjester totalt 2383 3016 3096 3673 3256 3451 

Gjennomsnitt pr. gudstjeneste 32 33 31 38,7 32,6 33,8 

Antall deltakere på gudstjeneste 9513 10610 12262 12730 11863 12516 

Gjennomsnitt pr. gudstjeneste 76 71 77 83,8 76,0 80,2 

Andakter på Nesoddtunet 48 46 48 40 40 49 

Vielser 18 26 26 16 23 25 

Døpte 70 77 92 88 85 105 

Konfirmanter 86 107 97 115 97 100 

Gravlagte (alle kister og urner) 120 95 122 96 99 105 

 

4.1 Medlemstall for kirken på Nesodden pr 31.12.2018 

Skoklefall menighet:  7611  medlemmer og 879 tilhørige  

Gjøfjell menighet: 2259  medlemmer og 132 tilhørige 

Nesodden menighet: 1987  medlemmer og 170 tilhørige 

(Tilhørige er udøpte barn av døpte foreldre. Disse står oppført som medlemmer i kirkens 

registre frem til fylte 15 år). 

 

Totalt har kirken på Nesodden 11.857 medlemmer og tilhørige.  Dette er en nedgang på 36 

fra 2017 mot en økning på 59 fra 2016. (Fra 2015 til 2016 var det en nedgang på 93. Fra 2014 

og til 2015 sank antallet medlemmer og tilhørige med 238 medlemmer.)  

 

 

 

4.2 Personell pr. 31.12.2018 

 Kirkeverge, 100 %  

 Menighetsforvalter 100% (ubesatt fra januar2017) 

 Saksbehandler, 100 % 

 To organiststillinger: 100 % + 25 %  

 To kirketjenere: 100 % + en på timebasis ved gudstjenester i Gjøfjell kirke 

 Kateket i 100 %, lønnet av midler fra Borg bispedømme (trosopplæringsmidler) 

 Menighetspedagog 50 %  

 Tre hele prestestillinger (1 sokneprest og 2 kapellaner, lønnet av Borg bispedømme) 

 

Totalt har Nesodden kirkelige fellesråd 5 heltids og 2 deltidsansatte, som til sammen utgjør  

5,75 årsverk. Oppgavene som menighetsforvalteren hadde tom 2017, er fordelt på staben og  

rådene inntil videre.   

 

I tillegg til dette benyttet Nesodden kirkelige fellesråd seg av enkeltpersoner til f. eks 

klokkertjeneste, vikarkirketjener, vikarorganist, IT oppgaver samt regnskapsoppfølging. Disse 

avlønnes på timebasis. Nesodden menighet dekker lønn til vaktmester i menighetshuset 

tilsvarende 20 % stilling. Skoklefall menighet dekker timelønn til renholder i menighetshuset. 

Kirkesenteret renholdes av firmaet Grei Skuring. 
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4.3 Arbeidsmiljøet             

Sykefravær  

De ansatte i Nesodden kirkelige fellesråd hadde i 2018 et sykefravær på 52 dager (4 %) 

registrert i sykemeldinger.  

 

Arbeidsmiljøtiltak  

Etter utfordringer med arbeidsmiljøet og økende sykefravær i staben frem mot 2017, fikk FR 

hjelp fra KA. De leverte en rapport og ga noen anbefalinger. En arbeidsgruppe foreslo en 

handlingsplan som ble vedtatt i FR 25.01.17. 

Noen hovedpunkter fra handlingsplanen:  

 Overordnet mål: Ansatte ved Nesodden kirkesenter opplever og bidrar til et godt og 

trygt arbeidsmiljø hvor alle føler seg sett, respektert og verdsatt og gis mulighet til å 

jobbe for kirkens mål i fellesskap med andre.  

 Kirkevergen har en nøkkelrolle i arbeidet med arbeidsmiljøet 

Det nedsettes et Arbeidsmiljøutvalg AMU med representanter fra staben, prestetjenesten 

og fellesrådet. AMU jobber videre med de strukturelle og kulturelle forholdene som 

rapporten beskriver. Varslingsrutiner etableres. Medarbeiderhåndbok med arbeidsmiljø i 

fokus etableres. 

 Årlig arbeidsmiljøundersøkelse – gjennomført i april 2018 

 Arbeidsmiljøet settes jevnlig på dagsorden i FR 

 Samarbeidsavtalen om arbeidsmiljø med Borg bispedømme brukes aktivt 
 

AMU har gjennomført 2 møter i 2018, samt hatt kontakt på epost.  

4.4 Administrasjonens kontorarbeidsplasser 

Kirkens administrasjon, inkludert prestene har siden 2013 hatt kontorer i Tangen Nærsenter. 

Kommunen har fremforhandlet en fornyelse av leieavtalen med Scala eiendom AS. Gårdeier 

har gjennomført en ombygging i perioden desember 2017 til og med februar 2018. Arealene er 

redusert og fremstår som nye og mer effektive for kirkesenterets behov.   

4.5 Likestilling 

Nesodden kirkelige fellesråd etterstreber likestilling ved sine ansettelser.  

Av fast ansatte i 100 % stilling er 2 kvinner og 3 menn. (Deltid – 1 mann og 1 kvinne.)   

 

Etter kirkevalget 2015 består fellesrådet av 4 kvinner og 4 menn. Dette er den samme 

kjønnsmessige balansen som etter forrige kirkevalg. 

5. Kirkebyggene 
Nesodden kirke ble oppført i perioden 1136-1180 og er en middelalder kirke i stein. 

Kirken er den minste av middelalderkirkene i Follo og har ca 115 sitteplasser. Kirken har 

vernestatus fredet. Den siste store restaurering foregikk i perioden 1955-1960. I 2015 ble det 

utført konserveringsarbeid på altertavlen. 

 

Gjøfjell kirke ble innviet 1901. Tømmerkirken fikk i 1950 tømmermannspanel på utsiden av 

kirken. Kirken har ca 275 sitteplasser.  I 2016 ble det bygget en ny trapp med tilhørende 

rullestolrampe. I 2018 ble alterringen malt og knefallet trukket med skinn.  

 

Skoklefall kirke ble innviet i 1936. Dette er en laftet langkirke med upanelte tømmervegger. 

Kirken har ca 130 sitteplasser.  
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6. Kirkegårdsforvaltning 
Kirkegården fyller en viktig funksjon for mange mennesker. En velfungerende kirkegård skal 

representere en verdig ramme rundt gravferden, den skal gi sørgende og andre besøkende en 

god opplevelse. Kirkegården skal være utformet på en slik måte at den fungerer som en god 

arbeidsplass for de kirkegårdsansatte. En verdig kirkegårdsdrift er ressurskrevende, men dette 

er nødvendig for at man skal kunne etablere et anlegg som ivaretar den omsorg og respekt som 

den døde og dens etterlatte fortjener. 

 

Nesodden kirkelige fellesråd har, i motsetning til de fleste kommuner vi kan sammenligne oss 

med, ikke egne kirkegårdsansatte. Det er Nesodden kommune som stiller mannskaper til 

rådighet i forbindelse med graving av graver. Tjenesteytingsavtalen regulerer disse oppgavene. 

Det er også kommunalt ansatte som står for klipping av plener om sommeren og brøyting om 

vinteren. Kommunen bruker omlag ett årsverk på kirkegårdsdriften. Dette ene årsverket er for 

lite i forhold til de faktiske arbeidsoppgavene kirkegårdsdriften representerer på Nesodden og 

Gjøfjell kirkegårder. Utvidelsen av Nesodden kirkegård øker også arbeidsbyrden på sikt. Det er 

derfor nødvendig at Nesodden kommune stiller til rådighet større stillingsressurser til 

kirkegårdsdriften i tiden som kommer. 

 

I henhold til gravferdslovens § 2 skal norske kommuner til enhver tid ha ledige gravplasser til  

minst 3 prosent av kommunens innbyggere. Utvidelsen av Nesodden kirkegård ble tatt i bruk  

til kistegraver våren 2017. (Se foto). Navnet minnelund med fjell til navneskilt, ble tatt i bruk  

fra mai 2016. Med denne kirkegårdsutvidelsen er Skoklefall og Nesodden sokn godt rustet  

med gravplasser de kommende tiårene.  

    

Fagerstrand området har økende befolkning ved nybygging. Samtidig øker antall gravferder  

pga soknets alderssammensetning. Fellesrådet vil jobbe videre med tilrettelegging av flere  

urnegraver ved Gjøfjell kirkegård. Ny navnet minnelunder er anlagt, men må søkes godkjent  

av Bispedømmerådet. Monument ble bevilget av rådmannen høsten 2018.   

En større utvidelse av kirkegården mot nord er varslet i budsjettinnspill til kommunen. I 2017  

ble det startet et arbeid med prøvegraving på eksisterende kistegraver. Dette for å sikre at  

jordmassene ikke inneholder store steiner som hindrer arbeid med graving om vinteren. Det er  

lagt til rette for 40 kistegraver med dobbel dybde. Fellesrådet er glad for at planlegging av en  

utvidelse av kistegraver er satt inn i kommunens langtidsplan.        

 

Bårerom og toaletter ved Nesodden kirke er under prosjektering og kan tidligst være ferdig i 

2020. Et funksjonelt bårehus med kjølerom og verdig syningsrom planlegges der redskapshuset 

ligger øst for menighetshuset. Fellesrådet har pekt på at toaletter også må legges til dette 

bygget. Bygget vil dekke viktige behov for besøkende, sørgende, begravelsesbyråene og 

ansatte. Kommunen leder planleggingen og godkjenningsprosesser og finansierer prosjektet. 

Samtidig vil det også bli en løsning for vann og avløp til menighetshuset og prestegården. 

   

7. Annen kirkelig virksomhet, konfirmantarbeid 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Nesodden menighet 31 46 34 49 24 44 57 

Gjøfjell menighet 26 19 20 33 25 21 19 

Skoklefall menighet 29 42 43 33 48 35 42 

Total 86 107 97 115 97 100 116 
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Med bakgrunn i kirkeloven § 14 g) har kirkelig fellesråd ansvar for anskaffelse av lokaler, 

utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring. Gjennom konfirmantåret har menighetene møtt 

konfirmantene på flere gudstjenester: Presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste, 

konfirmasjonsgudstjenester, PULS-gudstjenester (dvs. en mer uformell gudstjeneste med 

konfirmanter og unge) og ordinære gudstjenester.  Sommerleiren var lagt til Spekter i regi av 

KFUM/K. Kalvøya og skoler i Bærum var samlingssteder for flere tusen ungdommer.  

 

 
 

Foto: Konfirmasjon i Gjøfjell kirke. 1 av 10 gudstjenester to helger i september. 

8. Økonomiske hovedtall 
Regnskapet for 2018 er gjort opp med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på  

kr 907.217. Underforbruket overføres ubundet fond.     

 

Nesodden kirkelige fellesråd opplever å ha en god dialog med Nesodden kommune om de 

utfordringer fellesrådet står overfor og at fellesrådet opererer med stramme driftsrammer.  

I forhold til viktige arbeidsområdet som gravferd- og kirkegårdsforvaltning, barne- og 

ungdomsarbeid, diakoni og kirkemusikk, anses driftsmidlene som bevilges til å ikke være i 

samsvar med befolkningssøking og alderssammensetting.   

 

 

9. Oppsummering 

 Det gjøres mye godt og løfterikt arbeid med utgangspunkt i trosopplæringsmidlene vi blir 

tildelt. Det er likevel utfordringer knyttet til å utløse frivillige ressurser, samt å innrette 

trosopplæringsarbeidet på en slik måte at man synliggjør og når ut til bredden av barn og 

ungdom. 

 

 Folkekirkens rolle i møte med sørgende er viktig. Staben med saksbehandler, prest, 

organist, kirketjener og ansatt ved kirkegården sørger for god dialog og tilrettelegging av 

gravferd og nedsetting av kiste eller urne.   
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 Mannskapssituasjonen er fortsatt stram. Både til barne- og ungdomsarbeid, kirkemusikk, 

diakoni og kirkegårdsdrift oppfattes driftsmidlene å være for knappe. 

 

 Når det gjelder investeringer og vedlikehold står kirken på Nesodden foran mange 

utfordringer. Ny kirke på Nordre Nesodden er det største prosjektet. Råte i taket på Gjøfjell 

kirke fjernes i 2019. Nesodden kirke har et vedlikeholdsmessig etterslep som er stort og 

omfattende. Til kommunen peker fellesrådet på at det må bevilges midler til opprusting fram 

mot kirkenes jubileer. Nesodden kirke i 2025 og Gjøfjell kirke i 2026.     

  

 Samarbeidet mellom kirke, skoler, eldreinstitusjon og barnehager fungerer godt. 

  

 Våre brukere synes å være fornøyd med åpningstidene og den service de får på 

Kirkesenteret.  

 

 Våre brukere har tilgang til informasjon og nyheter via nye hjemmesider fra 2019 
https://kirken.no/nesodden 

 

  Kirkespeilet (4 utgaver til alle husstander (ca 9000), ukentlige nyhetsbrev på epost (ca 

250), annonser i AMTA og Foreningsnytt - samt ulike sider på Facebook bla «Folkekirken 

på Nesodden».  

 

 Nesodden kirkelige fellesråd viser også til årsmeldingene fra de 3 menighetene. Her 

beskrives også konsertserien Kantorissimo i Nesodden kirke, som finansieres gjennom 

eksterne tilskuddsordninger og billettinntekter. Nytt tilbud fra 2018 er Nesodden gospelkor, 

som øver i Gjøfjell kirke men har over 30 sangere fra hele kommunen. Nesodden 

kirkeakademi har også i 2018 hatt samlinger i Nesodden menighetshus. Størst oppslutning 

hadde samlingen med Stein Turtumøygard «Den gang nesoddingene bygde seg kirker».     

 

 

Nesodden 20.02.2019    Turid Øyna, leder av fellesrådet    

 

 

 
 

Foto: Julaften i Skoklefall kirke. 1 av 10 gudstjenester i Folkekirkene på Nesodden.    

 

https://kirken.no/nesodden
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VEDLEGG 

Diakoni 

Prostidiakon (PD) Atle Eikeland er ansatt i Søndre Follo prosti. Han lønnes 50 % av Borg 

bispedømme og 50 % av de fire FR i prostiet. Han har kontor i kirkesenteret i Ås, men det 

daglige arbeidet utøves i de ulike menighetene i prostiet. Det er oppnevnt en rådgivingsgruppe 

for stillingen, med prosten og representanter fra hvert fellesrådsområde. Turid Øyna er valgt 

som Nesoddens representant i gruppen. PD har også en styringsgruppe bestående av prosten 

og kirkevergene i prostiet.  

PD`s arbeid styres av Plan for diakoni i Den norske kirke. Diakoni defineres som kirkens 

omsorgstjeneste og som evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, 

inkluderende fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket.  PD jobber tett med 

Diakoniutvalgene og Utvalg for grønne menigheter.  

Atle Eikeland har hatt god dialog med staben i 2018 og opplever Nesodden som et spennende 

område som han gleder seg til å bruke mer tid på. 

Aktiviteter i 2018: 

 Deltatt i opplæring av ansatte på Nesoddtunet i ivaretakelse av pasienters åndelige 

behov, sammen med Tor Ivar Torgauten fra Borg bispedømme 

 Tur med fjorårskonfirmanter til Hemsedal i mars i samarbeid med kateket. 

 Var med på gjenoppstart av grønt utvalg for de tre menighetene 

 Vært til stede ved bisettelser og begravelser 

 Medvirket på minnegudstjeneste i Nesodden kirke Allehelgensaften 

 Samtaler/drøftinger med staben om saker og deltatt på stabsmøter. Orientert om 

Inkluderende menighet og Tro og Lys 

 4 andakter på Nesoddtunet sykehjem 

 Undervist på kurs om diakoniplaner for menighetene i Borg bispedømme, Nesodden 

var representert blant deltakerne. 

Prostiomfattende arbeid: 

Åndelig veileder for Tro og Lys Follo. Deltatt på styringsgruppemøter og noen Tro og Lys-

samlinger. 

Vært med å arrangere inspirasjonssamling for grønne utvalg i prostiet i september. (På 

Nesodden) 

Styremedlem av Sorg-omsorg Follo. 

Bidratt til opprettelse av «Grønn prostigruppe». Deltatt på møtene og er sekretær for gruppen. 

Pilgrimsvandring i mai, samarbeid mellom menighetene i Ås og Vestby. 

 

 


