
 
 

Protokoll 
 

Møte i: Nesodden kirkelige fellesråd 

Møtenr: 2, 2022 

Dato: 10.03.2022 

Tid: Kl. 17.15 – 20.15 

Sted: Gjøfjell menighetshus 

  

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 

 Arne Bjerke (medlem Nesodden menighetsråd) 

 Elise Klouman (medlem Nesodden menighetsråd) 

 Henning Korsmoe (vara kommunerepresentant) 

 Kjerstin Jensen (prost) 

 Christine Tellefsen (fungerende kirkeverge) 

  

Forfall: Nils Arne Haldorsen (kommunerepresentant)  
Anne Irene Nygård (påtroppende kirkeverge) 

Referent: Petter Grimnes (leder, medlem Gjøfjell menighetsråd) 

 

Sakslisten 

08/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak 

Innkalling og sakslisten godkjennes. 

 

09/2022 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.01.2021 

 

Vedtak 

Protokollen godkjennes uten merknader. 

 

10/2022 Orienteringer fra menighetsråd, kommunens representant, prosten, 
kirkeverge og fellesrådet v/leder/nestleder 

 

Gjøfjell menighet 

• Har ikke hatt menighetsrådsmøte; for få saker 

• Utearealet fortsetter å utvikle seg, fortsatt godt samarbeid med 
kommunen 
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• Vannforbruket er høyt og dette må følges opp 

 

Nesodden menighet 

• Åpen kirke hver tirsdag kl 17-18 frem til påsken 

• Orgelkomiteen jobber videre med søknader; budsjett for nytt 
orgel er på kr. 4 mill  

• Tirsdagsmiddag vil starte igjen til høsten. Catering ble drøftet 
som alternativ i mellomtiden men ble nedstemt 

• Seniormøteplassen planlegges med start til høsten 

• Jobber for en lysglobe, spesielt ifm åpen kirke tirsdager. 

• Møtet om vann- og avløpsarbeider med kommende oppkobling til 
menighetshuset, bårehus og prestegård. Gravearbeidet skal 
være avsluttet før våronna. God dialog med kommunen. 

• Anbudene hentet inn for bårehuset var dyrere enn rammen for 
investering. Omprosjektering igangsatt. 

 

Skoklefall menighet  

• Strategimøte, fokus barnearbeid. Venter på at Silje kommer 
tilbake 

• Ny kirke på agendaen. Befaring på kirketomta. Fattet vedtak på 
at menighetsrådet ikke ønsker å rive den gamle kirken. Bekymret 
for progresjonen. 
 

Kommunens representant 

• Tar gjerne innspill på hva kommunen ikke følger opp.  

• Fellesrådet bør møte i budsjettprosessen. 
 

Prosten 

• Ny biskop, vigsling 24.april 

• Ukrainafokus, flyktninger. Hva kan kirken bidra med for å støtte 
kommunene? 

• Samling for valgte ledere på Gardermoen i morgen. Arne og 
Kjerstin deltar 

• Omfordeler litt på ordningen for prestene; Kristine Skree 
Kristiansen avlaster på administrative oppgaver.  

• Fokus: på dåp, nedadgående og mange har utsatt. Prosjekt for å 
tenke kreativt for å se hva vi kan få enda mer fleksibilitet. Blir 
økte forventninger til å være fleksible, inkl hjemmedåp. 

 

Konstituert kirkeverge 

• Staben: Arbeid/oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 
påbegynt; Samhandlingsavtalen om HMS tas opp/utarbeides og 
reforankres i begge arbeidsgiverlinjene; noe sykdomsfravær 
knyttet til korona; påtroppende kirkeverge har fullført grunnkurs 
for kirkeverger/daglige ledere i regi av KA. 

• Trosopplæring: Årssamtale for trosopplæring avholdt 10.mars; 
konfirmasjonundervisning går som planlagt; ekskursjon til Oslo 
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domkirke askeonsdag 2.mars vellykket; neste milepæl er 
fasteaksjonen 5.april. Babysang går sin gang. Menighetspedagog 
i 70% er tilbake 1.april etter 6 mndrs studiepermisjon 

• Skole-kirke samarbeid; bakgrunn i at julegustjenestene ble avlyst 
pga koronarestriksjoner i desember-januar; tilbud om 
påskevandring til 2.klasse er nå sendt til skolene på Nesodden; 
bygger på eksisterende opplegg og erfaringer/opplegg fra 
Drøbak/Frogn som har dette tilbudet innarbeidet i sine planer. 

• Kirkebygg:   
o Nesodden kirke 

▪ VA-sanering pågår, pålegg om tilknytning til 
offentlig VA vil komme (menighetshuset, 
prestebolig, kårbolig.)  

▪ Bårehus - møte med kommunen 14.mars for 
omprosjektering av bårehuset. Varslede mulige 
kostnadsreduserende tiltak inkl. mindre flytting av 
bygget for å redusere mengde grunnarbeider, 
rimeligere kledning, endring i tak/glass 
konstruksjon. 

▪ Sprinkleranlegg blir ytterligere utredet etter at VA er 
lagt ifm bårehus. 

▪ Orgel - Søknad om avhending av orgel sendt til 
Riksantikvaren og biskopen ihht reglement. 
Riksantikvarens orgelkonsulent tar kontakt med 
kirkevergen (AIN) for å avtale befaring. 

o Skoklefall kirke – ingenting å rapportere 
o Gjøfjell kirke – ingenting å rapportere 

• Kirkemusikalsk arbeid utenom gudstjenester: Kantorissimo 
konsert 15.3. Kantor har bidratt på konfirmasjonsundervisning ifm 
kirkelige handlinger (dåp, bryllup, gravferd) 

• Annet: Kommunikasjonsløftet - rullering av planen og nye tiltak 
for 2022 i felleskap med fellesrådene i prostiet. Marlou er den 
som er utførende mtp publisering, men kommunikasjon angår 
alle som jobber i kirken og det planlegges jevnlige, små drypp på 
stabsmøter; søknad om OVF-midler til kommunikasjonsarbeid 
sendt i desember fikk ikke tilslag; utvalg for grønn menighet - har 
vært i dvale; nytt møte 17.3 for å drøfte gjenopptakelse og 
omfanget av arbeidet 
 

 

Leder av fellesrådet 

• Møte med kommunedirektør om nytt orgel utsatt 

• Påtroppende kirkeverge jobber i økt stillingsprosent (inntil 80%) 

• Vann til hekken på Gjøfjell 

 

Vedtak 

Saken tas til orientering. 
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11/2022 Årsregnskap 2021 

Orienteringssak. Årsregnskap 2021 viser et merforbruk på kr 168.405 i 
forhold til budsjett. Fjorårets overskudd reduseres tilsvarende 
merforbruket. Saken kommer tilbake som vedtakssak når revisorens 
beretning er ferdigstilt. 

 

Vedtak 

Saken tas til orientering. 
. 

12/2022 Årsmelding 2021 Nesodden kirkelige fellesråd 

Gjennomgang av årsmelding seksjon for seksjon for 
innspill/kommentarer. 
 

Innspill i møtet 

o går over statistikken en gang til 

 

Vedtak 

Årsmelding 2021 Nesodden kirkelige fellesråd godkjennes med 
innspillene som kirkevergen innarbeider i dokumentet. 
  

13/2022 Søknad fra Nesodden menighetsråd om midler til prosjektarbeid 
knyttet til 850 års jubileet 

Nesodden menighetsråd vedtok i sitt møte 24.2.2022 å søke Fellesrådet 
om nødvendige midler for å engasjere en prosjektmedarbeider på deltid 
for å arbeide med 850 års jubileet. 

 

Innspill i møtet 

o Bruk av midlertidig stilling bedre enn bruk av konsulent 
o Bruk studenter som vil gjøre et stort prosjekt på jubileet, ref 

Sunnaas (PEP) 
o Ta en prat med kommunedirektør om hva hun tenker rundt 

profilering av jubileum 
o Erfaringer fra Drøbak; prosjektskisse fremlagt kommunen og 

spleiselag mellom fellesrådet og kommunen for å realisere (kr 
750.000 fra hver) 

 

Vedtak 

Saken tas til orientering, og utsettes til neste møte for vedtak. 

 

14/2022 Ny kirke på nordre Nesodden – prinsipperklæring og omforent 
forslag fra arbeidsgruppen 

Saken ble innledet ved Elise Kloumann fra arbeidsgruppen.  

Gode konstruktive innspill til retting av tekst. Påtroppende kirkeverge 
har bidratt dette arbeidet med ryddig tilnærming. 

 

Forslag til vedtak i saken 



Protokoll fra møte i Nesodden kirkelige fellesråd 

 

220310 Protokoll KF 10mars22_til godkjenning 5 

Nesodden kirkelige fellesråd ønsker å realisere bygging av ny 
kirke på nordre Nesodden. Vårt overordnede mål er å fortsette å 
jobbe for å bygge kulturkirke, et flerbruksbygg i nært samarbeid 
med kommunen. 

 

Innspill i møtet; 

o Viktig å ta utgangspunkt i den tomten vi har. 
o Skoklefall menighetsråd ønsker å bevare den gamle kirken.  
o Skoklefall menighetsråd ønsker å være tett involvert i prosessen. 
o Kommunens politikere har ikke en felles forståelse for at kirken 

har rett til denne tomten. Informasjonsarbeid nødvendig; 
kommunestyremøte og det politiske miljøet. Fellesrådet bør be 
om å komme med orienteringssak i kommunestyremøte.  

o Behov for å svare opp kommunen med ref. på møtet avholdt 
21.02.2022, dette før påske. 

o Ny kirke er et felles løft for hele kommunen, ikke bare Skoklefall 
o Viktig å belyse hva vi kan tilby når vi vil bygge kirken. 
o Behov for avklaring om hvem som eier prosessen og om 

beslutningslinjene i prosjektet 
o To-trinns behandling; fatte vedtak på prinsipperklæring, og 

nedsette arbeidsutvalg for å få på plass et dokument til 
kommunen før påske. 

o Først kulturkirke i nært samarbeid med kommunen, deretter 
lokalisering.  

o Tydelig veiledning i Kirkerådets rundskriv. 

 

Vedtak 

Nesodden kirkelige fellesråd ønsker å realisere bygging av ny kirke på 
nordre Nesodden. Vårt overordnede mål er å fortsette å jobbe for å 
bygge kulturkirke, et flerbruksbygg i nært samarbeid med kommunen. 

 

15/2022 Kommende saker (innmeldte/årshjulet) 

Orienteringssak. Det vises til årshjulet samt andre mulige saker bl.a. 
åpne kirker på Nesodden, felles menighetsrådsmøte (fellesrådet skal 
innkalle samtlige menighetsråd til et felles møte en gang pr år). 

 

Vedtak 

Tatt til orientering 

 

16/2022 Eventuelt 

• Ingen saker ble meldt inn. 

 

Neste møte: 31.mars 2022 kl. 17.15 – 19.15 i Nesodden menighetshus. 

 

Petter Grimnes, leder 

Nesodden kirkelige fellesråd 


