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Protokoll 
Nesodden kirkelige fellesråd, 2. desember 2021 
Tid: kl. 17:15-19:15 
Sted: Skoklefall menighetshus  
  
Tilstede:  Petter Grimnes (leder, medlem Gjøfjell menighetsråd) 

 Rolf Pettersen (nestleder, medlem Skoklefall menighetsråd) 
 Pål Erik Plaum (medlem Gjøfjell menighetsråd) 
 Eldrid Lorentzen (medlem Skoklefall menighetsråd) 
 Arne Bjerke (medlem Nesodden menighetsråd) 
 Nils Arne Haldorsen (kommunerepresentant) 
 Kjerstin Jensen (prost) 

 Svein Hunnestad (sokneprest og møtende vara for prosten, frem til kl. 18.15) 
 Christine Tellefsen (fungerende kirkeverge) 
 Anne Irene Nygård (påtroppende kirkeverge) 
 

Forfall:  Elise Klouman (medlem Nesodden menighetsråd) 
 
Referent: Anne Irene Nygård 
  
 
62/2021 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 4.november 2021 
 

Sak 61/2021 Eventult; begge saker utsettes uten spesifisering av ny 
behandlingsdato 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes uten merknad; referat godkjennes med 
merknad. 

 
63/2021 Orienteringer fra MR, kommunen, prosten, kirkeverge og Fellesrådet 

v/leder/nestleder 
 
Nesodden menighet 
• Aktiviteter; Det ble holdt appell i kommunens formannskap v/ leder av 

menighetsrådet Arne Bjerke og Halvor Håkanes. Kontakt med politikerne 
også i etterkant. 

• Åpen kirke tirsdager kl. 17 – 19 
• Orgelbrev er laget og skal distribueres; dette for at innbyggerne kan bidra 

med gaver til nytt orgel 
• Reportasje i Signalen om orgelsaken. 
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• Arbeider med møteplass for seniorer fra februar 2022. Ettermiddagsmøte 
med underholdning og kaffe. Gry Skurdal leder organisering av dette. 

• Leif Bjerve – lager kalender for 2023 med bilder av Nesodden kirke. 
• Puter til benkene i Nesodden kirke kan være aktuelt. 

 
Skoklefall menighet  
• Aktiviteter; om Allehelgensdag med åpen kirke, musikere, vaffelservering. 

Hyggelig stemning, gode tilbakemeldinger. 
• Møte i Skoklefall menighetsråd. Representanter fra Kirkespeilet 

orienterte. Skoklefall menighet vil søke midler fra Opplysningsvesenets 
fond (OVF) til et prosjekt for koordinering av frivillige. Skoklefall 
menighetsråd oppfordrer fellesrådet til å søke om midler til 
kommunikasjonsarbeid. Forsangere til gudstjenester fra Nesodden 
gospelkor koordineres av kantor Ingeborg Christophersen. 
 

o Innspill i møtet – frivillighetskoordinator for alle 3 
menighetene, også med kobling til kirkesenteret.  

 
Gjøfjell menighet 
• Orientering fra siste møte i Gjøfjell menighetsråd; gjennomgang av 

skolegudstjenester med presten.  Midler søkt og innvilget fra Kiwanis for 
uteplassen (kr 10.000); nytt utelys kjøpt inn. Ny kirkelige organisering er 
blitt drøftet og Gjøfjell menighetsråd støtter fellesrådets høringssvar. 
Ryggputer til benkene er godkjent av biskopen og det vil komme en 
søknad til fellesrådet. Budsjett for 2022 foreløpig vedtatt. Økning i leiepris 
for menighetshuset fra kr 2.000 til 2.500. Prinsippene til utleie ifm 
dåpsselsskap vs menighetens bruk for kirkekaffe etter gudstjeneste 
gjennomgås. Gatebukk og oppslagstavle på plass.  
 

Kommunens representant 
• Deltatt i budsjettmøter. Gruppering med Ap, SV, V, MDG, og Sp støtter 

beløpene på kr. 1,3 mill i 2022 og kr. 1,4 mill i 2023 for renovering, 
sprinkleranlegg og endret oppvarming i Nesodden kirke til 850 års 
jubileum i 2025. Frp, H, Krf fikk gjennomslag for ytterligere kr. 2 mill i 
2022 til nytt orgel, på investeringsbudsjettet. Budsjettet behandles 15.des 
i kommunestyret. 

 
Prosten 
• Desember – fullt program for alle kirkelige ansatte. Høy aktivitet på 

Nesodden. Mange skolegudstjenester samt julevandringer for 
barnehagene. Generelt i prostiet merker at man er litt ut av rutinene pga 
koronaperioden. Det merkes at rekrutteringsutfordringer for kirken er 
kommet til Østlandet og tiltak utredes i Borg bispedømme. Dialogmøte 



 

 

 DEN NORSKE KIRKE 

 Nesodden kirkelige fellesråd 
  
 

 

 

  

med alle kirkevergene i prostiet om gravplassforvaltning avholdt på Smia i 
Frogn. I vårt prosti har vi ikke samarbeidsarenaer for andre tros- og 
livssynsorganisasjoner. 

• Forslag fra fellesrådet om å ta initiativ til å starte et samarbeidsforum 
tros- og livssynsorganisasjoner på Nesodden. 

 
Kirkevergen 
• Kort om bemanning på kontoret. 
• Musikerne som spilte i Skoklefall på Allehelgensdag låner kirken til øving 

og spilling på denne dagen var gjenytelse. 
• Ny rutine for publisering av aktiviteter på nettsidene; hente mal på 

nettsiden, fyll ut alle feltene og send til publiseringsansvarlig på kontoret.   
• Bemerk at alle ansettelser gjøres i fellesrådet, jfr. søknad om midler til 

frivillighetskoordinator. 
 

Leder av fellesrådet 
• Påtroppende kirkeverge øker til 40% stilling i desember. 
• Om Ny kirke på nordre Nesodden. Møte med kommunen om ny kirke 

avlyst. Fortsatt dialog med kommunen. Strategi og mandat før 
arbeidsgruppa for Ny kirke må komme på plass først. 
Arbeidskapasitetsutfordringer er årsaken til utsettelse; ambisjon om å 
begynne januar 2022. Påtroppende kirkeverge lager utkast som 
diskuteres i fellesrådet med sikte på januarmøtet.  
o Innspill: Tips om at arkitekt Martin Reichenbach kan være en ressurs 

for det videre arbeidet.  
o Innspill: Ny kirke på nordre Nesodden er strategisk viktig; å være 

proaktiv ift kommunen og komme med en dato. 
• Biskopen er blitt takket av 2 ganger, avskjedssamling 18.november i Ås 

arbeidskirke og avskjedsgudstjeneste 28.november i Fredrikstad domkirke 
(artikkel i Vårt Land.) Informasjon om avstemning over ny biskop sendt til 
menighetsrådene. 

 
Vedtak: 

  Saken tas til orientering. 
 
 
64/2021 Ny organisering av kirken (jfr. Müller-Nilssen-utvalgets rapport Samhandling i 

en selvstendig folkekirke - ny kirkelig organisering) 
 

Fellesrådet skal gi sin uttalelse til forslagene til ny organisering av kirken. 
Arbeidsutvalgets forslag med innspill fra forrige møte i fellesrådet ble vedlagt 
innkallingen. 
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Behandling i møtet; 
o Kort innledning i saken av leder av arbeidsutvalget (Anne Irene 

Nygård). 
o Nesodden menighetsråd har behandlet saken og støtter seg til 

fellesrådets forslag. 
o Skoklefall menighetsråd har behandlet saken og var enda tydeligere 

om at prostifellesrådet ikke støttes. Skoklefall menighetsråds 
høringssvar ble sendt til medlemmer av fellesrådet, til orientering.  

o Gjøfjell menighetsråd støtter seg til fellesrådets høringssvar. 
o Prosten støtter modell 2 for arbeidsgiverorganisering, med 

arbeidsgiveransvaret samlet i rettssubjekt Den norske kirke, for å sikre 
god sammenheng i kirken lokalt, regionalt og nasjonalt, samt 
tydeligere organisering/myndighet. Synspunktet er ivaretatt i 
fellesrådets høringssvar ved omtalen ett medlem av Nesodden 
kirkelige fellesråd støtter modell 2. 

 
Innspill til etterarbeid: Lederne av menighetsrådene oppfordres til å samle seg 
og lage en felles uttalelse som publiseres. «Setter pris på det nære 
samarbeidet med Nesodden kommune og vi er bekymret for utvikling som 
anbefales fra Müller-Nilsen utvalget. Støtter ikke forslaget.» Uttalelsen 
foreslås profilert i lokalmedia og/eller Kirkespeilet. 
 
Vedtak: 
Fellesrådet slutter seg til innspillene fra arbeidsutvalget, med småjustering 
vedtatt i møtet. Kirkevergen sørger for å sende svaret snarest mulig. 
 
 

65/2021  Regnskap pr oktober 2021 
Økonomisk status pr 1.oktober vises gjennom vedlagt økonomirapport.  
 
Tilgang til kommunens økonomisystem nå i orden. Opplæringen gjenstår. 
Påtroppende kirkeverge setter seg inn i økonomi og regnskap. 
 
Økonomistatus (sammendrag) ønskes en gang i kvartalet (avvik, største 
utfordringer, forventet resultat for året.) 
 
Diskusjon om Kantorissimo. Ønskes eget avsnitt i kvartalsvis økonomistatus. 
 
Vedtak: 
Økonomisk status pr. 1.oktober 2021 for Nesodden kirkelige fellesråd tas til 
orientering. Økonomistatus (sammendrag) ønskes en gang i kvartalet (avvik, 
største utfordringer, forventet resultat for året.) 
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66/2021  Fellesrådets investeringer 2021  
En del av årets vedtak er litt mangelfulle med hensyn på dekning av 
kostnader.  Det er blitt godkjent en del større innkjøp og 
vedlikeholdskostnader som lå utenfor rammen av det vedtatte årsbudsjettet.  
Det er derfor for ordens skyld behov for et vedtak som viser dekning fra 
disposisjonsfond av påkostninger utover årets budsjett: 

Sak 25/2021- Skoklefall kirke ble i samarbeid med kommunen beiset.  
Kostnaden ble på totalt kr 107 000, hvorav kr 50 000 som et bidrag til 
dekning av kommunens faktura + at vi selv tok kostnad med en faktura på 
kr 57 000 for skraping og maling av vinduer samt reparasjon av to 
råteskadde vinduer.  Kr 107 000 dekkes av disposisjonsfond  

Sak 29/2021- vedtatt å sette av kr 1 000 000 til ny kirke.  Her vil det ikke 
påløpe kostnader i 2021 men det foreslås at beløpet overføres et eget 
disposisjonsfond merket med «Ny kirke»  

Sak 31/2021- ny hekk Gjøfjell kirke kr 80.000,- dekkes av disposisjonsfond  

Sak 32/2021 – nytt teppe til Gjøfjell. Vedtatt å kjøpe dette til kr. 14.000,- 
Kostnaden ble kr 29.450,- 

Sak 36/2021- alarmsystemer. Her ble kostnaden kr 65.850 som dekkes av 
disposisjonsfond 

Sak 38/2021- nytt lydanlegg i Nesodden kirke vil koste kr 106.464,- som 
dekkes av disposisjonsfond 

Sak 40/2021- delfinansiering maling Gjøfjell kirke kr 147.350,- dekkes av 
disposisjonsfond 

Sak 42/2021- vedtatt å sette av kr 500.000,- til nytt orgel.  Beløpet er 
overført til Nesodden Sogn og dekkes av disposisjonsfond 

 
Diskusjon; 

o Momskompensasjon kommer for alle utgifter over kr 20.000. 
o Disse utgiftene har kommet utenom budsjett 2021. For å dekke disse 

utgiftene må vi bruke midler utover driftsbudsjettet, enten 
fondsmidler eller ubundne midler. Vi tapper av disposisjonsfondet. Det 
ble diskutert om fellesråd bør lage føringer eller en policy for bruk av 
fondsmidler. 
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o Forslag om å ha en sak om investeringsplan for 2022. Dette vil sees i 
sammenheng med gjennomgang av handlingsplan og strategi 1.halvdel 
2022. 

 
Vedtak: 
Fellesrådet vedtar og godkjenner at investeringene skal dekkes av 
disposisjonsfondet av påkostningene utover årets budsjett. 
 
 

67/2021  Møtekalender 2022 
 
Vedtak: 
Fellesrådet har følgende møtekalender for 2022, hvor møtene berammes kl. 
17.15 – 19.15; 

27.januar, Kirkekontoret, Tangen senter 
3.mars, Gjøfjell menighetshus 
31.mars, Nesodden menighetshus – planlagt budsjettmøte 
5.mai, Skoklefall menighetshus 
9.juni, Kirkekontoret, Tangen senter 
18.august, Gjøfjell menighetshus 
22.sept, Nesodden menighetshus 
27.oktober, Skoklefall menighetshus 
1. desember, Kirkekontoret, Tangen senter 
 

68/2021  Valg av leder og nestleder for 2022 
Valg av leder og nestleder gjøres for ett år av gangen og gjennomføres 
skriftlig. 
 
Kort innledning til saken ved leder, om året som har gått.  
Runde rundt bordet om saken. 
 
Valgresultat: 
Petter Grimnes – valgt som leder, med 7 av 7 stemmer. 
Rolf Pettersen – valgt som nestleder, med 7 av 7 stemmer. 
 

69/2021  Eventuelt 
1. Fellesrådets leder takker for innsatsen i året som har gått. 
2. Behov for kirkeverter på julegudstjenester. 

 
 
Neste møte:  
27.januar 2022 kl. 17.15-19.15, Kirkekontoret, Tangen senter  

 


