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Protokoll 
 

Møte i: Nesodden kirkelige fellesråd 

Møtenr: 1, 2022 

Dato: 27.01.2022 

Tid: Kl. 17.15 – 20.15 

Sted: Kirkesenteret, Tangen nærsenter 

  

Til stede: Petter Grimnes (leder, medlem Gjøfjell menighetsråd) 

 Rolf Pettersen (nestleder, medlem Skoklefall menighetsråd) 

 Pål-Erik Plaum (medlem Gjøfjell menighetsråd) 

 Eldrid Lorentzen (medlem Skoklefall menighetsråd) på Teams 

 Elise Klouman (medlem Nesodden menighetsråd) 

 Nils Arne Haldorsen (kommunerepresentant) 

 Kjerstin Jensen (prost) 

 Christine Tellefsen (fungerende kirkeverge) 

 Anne Irene Nygård (påtroppende kirkeverge) 

Forfall: Arne Bjerke (medlem Nesodden menighetsråd) 

Referent: Anne Irene Nygård (påtroppende kirkeverge) 

 

Sakslisten 

01/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak 

Innkalling og sakslisten godkjennes. 

 

02/2022 Godkjenning av protokoll fra møtet 2.12.2021 

 

Vedtak 

Protokollen godkjennes uten merknader. 

 

03/2022 Orienteringer fra menighetsråd, kommunens representant, prosten, 
kirkeverge og fellesrådet v/leder/nestleder 

 

Gjøfjell menighet 

• Menighetsrådsmøte. Gjennomgang av regnskap, 
disposisjonsfond. Prinsipper for utleie av menighetshuset – 
forsøksprosjekt med utleie i forbindelse med dåpsgudstjenester 
fra mai-september. Skal publiseres på nettsider. Sponsormidler 
for fortsatt opprustning av uteområdet. Grønn kirke tas opp igjen. 
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Nesodden menighet 

• Menighetsrådsmøte. Utfordringen med tirsdagsmiddagen fordi 
kokken har gått ut av tjenesten. Kobling til åpen kirke etter 
tirsdagsmiddag. Grønn kirke ble diskutert; v/ Hans Jurgen. 
Eldretreff én gang i måneden, med oppstart i slutten av februar. 

 

Skoklefall menighet  

• Menighetsrådsmøte. Ofringene for 2022 ble behandlet. Endring i 
vervtittel fra kasserer til økonomiansvarlig; fremover vil betaling 
av regninger skjer i kirkeadministrasjon v/ O.Tobiassen. Ny kirke 
ble også diskutert (egen sak på fellesrådsmøtet). Vesper 
overføring fra 26.1 fungerte bra. 

 

Kommunens representant 

• Ikke noe nytt å melde nå. 

 

Prosten 

• Årsskifte og mye arbeid med statistikk/telling, inkludert digital 
tilstedeværelse. Borg har klart strategi for kommunikasjon, ref. 
Kommunikasjonsløftet nå for 3.året. Kirkerådet har kommet med 
kampanjer for 2022, bl.a. dropp-inn dåp, vigselskampanje på kule 
datoer. Bispeskifte – vi venter fortsatt. Vigsling muligens siste 
søndagen i april. 

 

Konstituert kirkeverge 

• Staben: Kort om bemanning på kontoret. Utvidet stabssamling 
med gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen utsatt til 
16.2/30.3 pga sykdom. Nytt verneombud er valgt i staben. 
Årsstatistikk sendt inn til SSB. Elektronisk mottak av fakturaer 
igangsatt. 

• Trosopplæring: Presentasjon av konfirmantene over 5 
gudstjenester pga smittevernreglene. Babysang i gang igjen. 

• Kirkebygg: Lydanlegget i Nesodden kirke er nå oppgradert, men 
høyttaler i våpenhuset er ikke gjenoppkoblet ennå og dette følges 
opp videre. Økte strømutgifter; tiltak iverksettes og mulighet for 
ekstra bevilgning fra kommunen undersøkes. Ny utvendig 
belysning for Skoklefall kirke etter initiativ fra Nesodden 
kommune. 

• Kantorissimo: I gang igjen og konserter er planlagt. 

 

Leder av fellesrådet 

• Økonomisk ramme fra kommunen uten kutt. Applaus. 

• Investeringer på MNOK 4,5 i 2022 som følger; 
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Beløp i 1000 Kommunens økonomiplan 

Investeringsprosjekter 2022 2023 2024 2025 

- Kirke og gravlunder     

Bårerom ved Nesodden 
kirkegård  

3 000 0 0 0 

Nesodden kirke: 
Renovering,sprinkling og endret 
oppvarming til 850 års jubileum 
i 2025  

1 400 1 300 0 0 

Prosjektering av utvidelse 
Gjøfjell gravlund  

100 0 0 0 

Sum Kirke og gravlunder 4 500 1 300 0 0 

 

• Muntlig vedtak i kommunestyret om at kommunedirektøren skal 
gå i dialog med fellesrådet om nytt orgel i Nesodden kirke.  

• Fellesrådsleder deltok i møte i orgelkomitéen. Venter på tallfestet 
beløp for nytt orgel for den videre saksgangen. Ble nevnt i 
kommunestyrets behandling at finansieringen kan skje via 
investeringsbudsjettet. 
 

o Innspill i møtet – hente kompetanse fra KA vedr nytt orgel 
og påminnelse om at kirkevergen eier alle slike saker. 

 

• Orgelet i Gjøfjell mangler noen piper i tillegg, til orientering. 

• Påtroppende kirkeverge jobber i 50% stilling i januar og februar. 

 

Vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

04/2022 Budsjett 2022 

Budsjett 2022 er en videreføring av fjorårets budsjett ilagt en økning på 
ca 3%. Fellesrådets budsjett har fulgt fastsetting av kommunens 
budsjett utarbeidet medio 2021.  

 

Budsjett 2022 ble sendt med som vedlegg i innkallingen. 

 

Innspill i møtet 

o Ha opp avsetning til fond i den årlige behandlingen av 
budsjettet. 

o Prinsipper for avsetning i fond må utarbeides.  
o Sette av buffer til drift. 
o Fastprisavtale på strøm; kan vurderes hvis det er kapasitet. 

 

Vedtak 

Budsjett 2022 vedtas. 

05/2022 Årshjul for Nesodden kirkelige fellesråd 
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Årshjul presenteres som et grafisk styringsverktøy for organisering av 
organets faste saker til behandling.  
 

 
 

Kommunens representant har minnet kommunen om at lederne av råd 
og utvalg skal delta i kommunens årlige budsjettseminar (oktober). 

 

Vedtak 

Årshjul for Nesodden kirkelige fellesråd tas til orientering. 
 

06/2022 Ny kirke nordre Nesodden – strategi 

Saken var opp i fellesrådets arbeidsutvalg (AU) 13.januar 2022 med 
utkast til forslag for mandat og strategi. Forslaget innebar å nedsette en 
prosjektgruppe for å utrede konseptuell løsning for ny kirke på nordre 
Nesodden, herunder utredning av behov og avklaring av mulige tomter.  
Foreslåtte oppgaver inkluderte konseptvalgutredning (KVU) inkludert 
problemanalyse, behovsvurdering, tidsplan og begrunnet forslag til 
plassering (tomtevalg). Forslaget falt i AU, og nytt forslag ble fremmet. 
jfr. sammendraget fra saksfremlegget i sak 06/2022;  

 

Nesodden kirkelige fellesråd ber Skoklefall menighetsråd 
utarbeide en strategi for det videre arbeid med ny kirke på nordre 
Nesodden, i Skoklefall sokn. 

 

Kort innledning i saken ved leder av fellesrådet, med referanse til 
saksfremlegget lagt ved innkallingen. 

 

Protokollførsel; siden saken fra arbeidsutvalget ikke hadde innhold ihht 
bestilling (mandat/strategi) jfr. sak 58/2021, foreslo rådsmedlem Elise 
Klouman at behandling av saken utsettes. 



Protokoll fra møte i Nesodden kirkelige fellesråd 

220127 Protokoll KF 27jan22_godkjent 5 

 

Forslag til vedtak; 

Saken om Ny kirke på nordre Nesodden – strategi utsettes til 
neste møte i fellesrådet. 

 

3 stemmer for å utsette saken (EK, KJ, PEP) 

4 stemmer for å fortsette behandling av saken (RDP, NAH, EF, 
PG) 

Forslaget om å utsette saken falt. 

 

Deretter ble reist spørsmål om lovligheten av behandling av saken i AU. 
Ihht Forskrift om regler om formene for menighetsrådets og kirkelige 
fellesråds virksomhet (24.11.2021) §6.1., kan realitetsbehandling av en 
sak på den utsendte sakslisten utsettes ved alminnelig flertall.  

 

Diskusjonen om fremdrift, forankring og prosess. Det ble også drøftet 
alternative forslag til vedtak. 

 

Opprinnelig forslag til vedtak 

1. Skoklefall menighetsråd bes utarbeide en strategi for det 
videre arbeid med KVU og tomtealternativer innen xx.xx.xxxx. 

2. Saken sendes tilbake til Nesodden kirkelige fellesråd for 
behandling. 
 

Kun 3 av 7 stemmer for forslaget (EF, RDP, NAH); forslaget falt. 

 

Alternativt forslag til vedtak 

Fellesrådet setter ned en gruppe bestående av Elise Klouman, Pål-
Erik Plaum, Rolf Dagfinn Pettersen, Eldrid Lorentzen, Kjerstin 
Jensen og påtroppende kirkeverge for å lage prinsipperklæring og 
omforent forslag som legges frem for fellesrådet på neste 
fellesrådsmøte. 

 

4 av 7 stemmer for forslaget (KJ, PG, PEP, EK); forslaget ble 
vedtatt. 

 

Vedtak 

Fellesrådet setter ned en gruppe bestående av Elise Klouman, Pål-Erik 
Plaum, Rolf Dagfinn Pettersen, Eldrid Lorentzen, Kjerstin Jensen og 
påtroppende kirkeverge for å lage prinsipperklæring og omforent forslag 
som legges frem for fellesrådet på neste fellesrådsmøte. 

 

07/2022 Eventuelt 

• Neste fellesrådsmøte i flyttes fra 3.mars til 10.mars. 

 

 

 

https://lovdata.no/forskrift/2021-11-14-3259/§6
https://lovdata.no/forskrift/2021-11-14-3259/§6
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Neste møte: 10.mars 2022 kl. 17.15 – 19.15 i Gjøfjell menighetshus. 

 

Anne Irene Nygård 

påtroppende kirkeverge 

Nesodden kirkelige fellesråd 


