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Møtebok  

Nesodden kirkelige fellesråd, onsdag 10. april 2019 

Tid: kl 17.00 – 18.30 

Sted: Kirkesenteret, Tangen Senter 

 
Tilstede: Turid Øyna (leder), Arne Neegaard (nestleder),   

Lars Erik Granum, Lillian Granum, Ingeborg Beate Lidal (til kl 17.50), Arne 

Bjerke, Hans Jürgen Schorre (kommunens representant), Hege Elisabeth 

Fagermoen (prost), Svein Hunnestad (sokneprest), Øyvind Tobiassen 

(økonomimedarbeider og leder av arbeidsgruppa for ny kirke.) 

   

Referent: Jan Heier (kirkeverge) (til kl 18.00) / Øyvind Tobiassen 

 

 
Saksliste 

21/2019 Godkjennelse av innkalling og møtebok 

22/2019 Orienteringer fra AU, menighetsrådene, prosten og kirkevergen 

23/2019       Status kirkebygg og kirkegårder 

24/2019 Bårerom og toaletter ved Nesodden kirkegård 

25/2019 Ny kirke på Nordre Nesodden 

26/2019 Forordning av gudstjenester 

27/2019 Handlingsplanen for 2018-2021 

28/2019 Eventuelt. Stillingsutlysninger 
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21/2019 Godkjennelse av innkalling, saksliste og møtebok 20.2.2019 

  Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjent.   

Møteboken godkjent 

 

22/2019 Orienteringer 

  AU 

- Referat fra AU møtet 20.3. var sendt ut.  

 

  MENIGHETSRÅDENE 

- Status fra hvert menighetsråd – kort fra aktiviteter og planer i kirker og  

menighetshus! 

NESODDEN: Montert varmepumper i menighetshuset. Årsmøte 13.3. med 

variert program. 40 deltagere. N Kirkeakademiet hadde samtale med 

kirkerådsleder i Nesodden kirke 19.3.  

GJØFJELL: Årsmøte 3.4. med sang av brødrene Rasmussen og 

strategidiskusjon. Kveldsmat 27.3. med ekteparet Arnevåg fra Oase.   

SKOKLEFALL: Årsmøte 5.3. Valgliste er klar. Vedtak med ønske om 

forordning av Vesper. Basar 4.5. til inntekt for misjonsprosjektet MAF.    

 

PROSTEN 

- Prestetjenesten på Nesodden: Status for vikarløsning i 2019. Frøydis Haug 

fra Ås starter 1.5. i vikariat for kapellan, med tjenestested Gjøfjell sokn. 

Tilsettes for 6 mnd, med mulighet for forlengelse. 

 

Administrasjonsutvalget 

- Sekretær 60 %, prosjektstilling 1 år, søknadsfrist var 5.4.2019. 4 søkere. 

- Menighetspedagog/menighetsmusiker. Se sak 28/2019. 

 

KIRKEVERGEN 

- Branntilsyn er gjennomført i kirkene av Follo Brannvesen 21.3.2019. 

Kirketjener og kirkeverge skal følge opp rutiner for egenkontroll. 

Kirkevergen venter på rapport.  

- Bispevisitas, 19.11. – 24.11.2019. Planlegging av program er startet. 

Rådmannen er varslet. 

- Kirkemusikalsk plan. Kantor vil utarbeide et forslag innen utgangen av 

april. Det vil være ønskelig at et felles møte for menighetsrådene i mai 

behandler planen. Kirkevergen anbefaler at menighetsrådenes AU 

organiserer et møte. Planen sendes først til behandling i hvert menighetsråd 

(jfr Prosten). 

- TOL plan 2019: I TOL samtalen med rådgiveren fra Borg B.d. 3.4.2019, 

ble det informert om at planen for 2019 ikke er godkjent. Tilskudd for 2. 

halvår vil bli tilbakeholdt inntil planen er godkjent. Det tildeles en mentor. 

Etter dette møtet har trosopplæringsleder og leder av TOL-utvalget lagt en 

plan fram mot et møte i utvalget 6.5. Se også sak 28/2019.   

Vedtak: 

Tatt til orientering. 
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23/2019   Status kirkebygg og kirkegårder  

Kirker: Alle kirkene har i februar/mars fått nye brannsvarslingssystemer. 

Gjøfjell: 

Eiendomsavdelingens prioritering av takprosjektet sjekket med rådmannen 

19.3. Rådmannen forventer at prosjektet gjennomføres i 2019.  

Skoklefall:  

Tiltak ut over sperringer i sonen for ras av takstein, vurderes fortløpende. 

Nesodden:  

  Avtale med OPAK er inngått. Befaring med tilstandsvurdering blir 11.4.  

Lydanlegg er oppgradert for bruk av 2 trådløse mikrofoner og bedre lyd både 

inne og ute.    

 

 Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

24/2019  Bårerom og toaletter ved Nesodden kirkegård 

 AU 20.3.: Sak 2/2019. Bevaring eller felling av eik ved grunn til nytt bårerom. 

Vedtak:  

Rådmannens beslutning om at eika ikke er vernet og derfor kan felles, tas til 

etterretning.  

Det forberedes sak til fellesrådet om bevaring av biologisk mangfold ved 

kirkegårdene. Saken settes opp i juni 2019.   

 

Tegninger og kopi av nabovarsel var sendt ut før møtet.  

Prosjektavdelingen jobber videre etter planen mot bygging i 2020.  

 

Vedtak: 

Tatt til orientering.  

 

25/2019 Ny kirke på Nordre Nesodden 

Referat fra møtet i arbeidsgruppa 4.3. var sendt ut. Der beskrives også 

prosessen rundt vedtak kommunestyret gjorde 27.2. om utredning av ny kirke 

ved Nesoddtunet sykehjem. Status fra årsmøtet i Skoklefall menighet 5.3. og 

signalene fra politikerne, er positive for den videre prosessen for å finne 

løsninger for en ny kirke. 

Leder og kirkeverge informerte fra møtet med rådmannen 19.3.:   

Hjemmel til grunn: Rådmannen bekrefter at dette skal gjøres så snart advokat 

har tid. Dette er kun en formalitet, som følger praksis i slike overdragelser. 

Skoklefall – utnytting av arealene som er satt av til kirke og boliger. Innhente 

bistand til å utrede hvordan arealene kan brukes. Trafikale løsninger er en 

viktig del av dette. Planmidlene kr 500.000 kan benyttes av arbeidsgruppa til å 

innhente kompetanse. Rådmannen gir oss en kontaktperson. 

Nesoddtunet – mulighetsstudiet, der det også skal utredes plass til kirke, følges 

opp av Fellesrådet ved kirkevergen. Det er viktig at behovene og 

forutsetningene for en kirke tilføres konsulentene som arbeider med dette. 
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Knutsvei 102: Kommunen eier og Skoklefall menighet har bruksrett til en hytte 

mellom Skoklefall og Ursvik. De siste årene har Røde Kors benyttet hytta, som 

nå ikke vedlikeholdes. Rådmannen er informert om gavebrevet fra 1969 som 

har begrenset bruksmulighet, men kan være en ressurs for kirken i 

forhandlinger med kommunen. 

 

Leder i arbeidsgruppa Øyvind Tobiassen, informerte fra befaring og møte 8.4., 

der kirkebyggkonsulenten Ove Morten Berge fra Kirkerådet deltok.   

 

Fellesrådet drøftet mandatet til arbeidsgruppa, i lys av kommunestyrets vedtak 

27.2.2019.  

Fellesrådet takker for arbeidet med synliggjøring av Skoklefall som et godt 

kirkested, og ber arbeidsgruppa fortsette å arbeide med plan for ny kirke 

uavhengighet av beliggenhet. 

 

Vedtak: 

  Informasjonen tatt til etterretning 

 

26/2019 Forordning av gudstjenester  
Menighetsrådene Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall har i februar gjort vedtak 

om antall forordnede gudstjenester i soknene. Sokneprest Svein Hunnestad 

utreder saken. Vedtak skal sendes til Biskopen via Prosten. 

 

Vedtak  

Fellesrådet oversender saken til AU, som kan gjøre vedtak. Hvis forslaget 

innebærer økonomiske konsekvenser, må saken til fellesrådet. 

 

27/2019  Handlingsplan 2018 – 2021 

Planen var sendt ut før møtet. I følge årshjulet skal planen rulleres hver vår. 

Menighetsrådene må komme med innspill innen 1.6., slik at disse kan legges 

fram for fellesrådet 10.6. Fellesrådet må prioritere mellom tiltakene, før 

budsjettinnspill for 2020 sendes til kommunen.   

Stillingen som sekretær (økonomimedarbeider) endres til 60%.  

Handlingsplanen ble gjennomgått med samtale rundt de forskjellige punktene. 

Inn i handlingsplan settes utarbeidelse av stillingsbeskrivelse for de 

administrativt ansatte som ikke har det i dag. 

   

Vedtak: 

  Menighetsrådene bes om å sende sine innspill til kirkevergen innen 1.6. 

 

28/2019  Eventuelt. Stillingsutlysninger 

  Saken var varslet av leder Turid Øyna på epost 9.4.2018. 

I forrige FR, sak 19/2019 ble det vedtatt å lyse ut stillingen som 

menighetspedagog/kirkemusiker i 80 % og med mulighet for å slå den sammen 

med 25 % kirkemusikerstillingen som Torbjørn Eftestøl har nå.  
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For å løfte arbeidet med trosopplæring og ha ressurser til å gjennomføre 

trosopplæringstiltak for alle aldersgrupper, ser vi behov for å utvide stillingen 

til 100 % og lyse den ut som menighetspedagog med musikkompetanse. 

Kirkemusikerstillingen i 25 % lyses ut for seg. Økonomien vår tillater dette. 

I mai planlegges det et felles MRmøte for alle tre MR. Temaer i dette møtet 

blir Trosopplæringsplanen og Kirkemusikalsk plan, som vår kantor Ingeborg 

nå jobber med.  

 

Vedtak: 

Fellesrådet ber administrasjonsutvalget sørge for ansettelse av 

menighetspedagog med musikkompetanse i 100 % stilling. 

 

 

Neste møte legges til Nesodden kirke og menighetshus 19.6.  

Dette for å kunne gjøre en befaring og se på tiltak etter rapport fra OPAK. 

 

 

__________________  _________________  __________________ 

Turid Øyna    Arne Neegaard  Lars Erik Granum 

 

 

__________________  _________________  _________________  

Lillian Granum   Hans Jürgen Schorre  Hege E. Fagermoen 

 

 

__________________  _________________ 

Ingeborg Beate Lidal   Arne Bjerke  

 

 

 

 

 

 


