
 
 

Protokoll 
 

Møte i: Nesodden kirkelige fellesråd 

Møtenr: 3, 2022 

Dato: 31.03.2022 

Tid: Kl. 17.15 – 19.15 

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) 

 Arne Bjerke (medlem Nesodden menighetsråd) 

 Elise Klouman (medlem Nesodden menighetsråd) 

 Nils Arne Haldorsen (kommunerepresentant) 

 Kjerstin Jensen (prost) 

 Christine Tellefsen (konstituert kirkeverge) 

 Anne Irene Nygård (påtroppende kirkeverge) 

Forfall: - 

Referent: Anne Irene Nygård (påtroppende kirkeverge) 

 

Diskusjon 17.15 – 17.45. Det formelle møtet startet 17.45. 

Sakslisten 

17/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

• Protokollføring av innsigelse til sakslisten; 

• Saken tilføyes sakslisten som sak 25/2022 Søknad fra Nesodden 
menighetsråd om midler til prosjektarbeid knyttet til 850 års jubileet 

• Rekkefølgen av behandling av saker; sak 25/2022 behandles før sak 
24/2022 Eventuelt. 

 

Vedtak 

Innkalling og sakslisten godkjennes med merknadene som kom i frem i møtet. 

 

18/2022 Godkjenning av protokoll fra møtet 10.03.2022 

 

Vedtak 

Protokollen godkjennes uten merknader. 

 

19/2022 Orienteringer fra menighetsråd, kommunens representant, prosten, 
kirkeverge og fellesrådet v/leder/nestleder 

 

Gjøfjell menighet 

• Menighetsrådsmøte 29.3. Babysanggudstjeneste 22.mai med utdeling 
av 2-årsbok.  
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• Økumenisk gudstjeneste skjærtorsdag med måltid i menighetshuset 
etterpå. Ukrainske flyktninger inviteres spesielt 

• Fasteaksjon 5.april – frivillige i menighetshuset for å hjelpe 
konfirmanter 

• Ukrainsk Kafe – 5 unge ukrainske kvinner 

• Samtaler - ordfører/flykningskonsultent hvordan avlaste i mottak. Pål-
Erik blir koordinator for mottak av ukrainske flykninger på Fagerstrand. 

• Frivillighetsfest på Gjøfjell i juni 2022. 

• Årsmøtet blir 22.mai etter gudstjeneste. Årsmelding skrives 
fortløpende. 

 

Nesodden menighet 

• Menighetsrådsmøte i kveld.  

• Høy kostnad på tilknytning av menighetshuset, ca kr 300.000. Mulig det 
vil komme søknad til fellesrådet. 

• Strategiarbeid på agenda i menighetsrådet – gode innspill hentet på 
samlingen valgte ledere i Borg, Sammen om å lede folkekirken 11.-
12.mars på Gardermoen. 

• 850 års jubileet – historisk grunnlag, planer om å utgi en bok (Ann-Turi 
Ford som forfatter). Espen Klouman Heiner er en flott ressurs som vil 
bidra inn i markering av 850 års jubileet. 

 

Skoklefall menighet  

• Påskeplakater plasseres i vinduene i menighetshuset og korset settes 
opp ute. 

• Prosess i menighetsrådet rundt tomtevalg og å beholde eksisterende 
kirkebygg (ikke rive).  

 

Kommunens representant 

• Orientering om mottak av flykninger (95 til Nesodden kommune) 

 

Prosten 

• Samling for valgte ledere på Gardemoen, Sammen om å lede 
folkekirken 11.-12.mars. 

• Jobbes med arbeidsfordeling mellom prestene. Kristine SK avlaster 
med administrasjonsarbeid. 

 

Konstituert kirkeverge 

• Nesodden kirke/kirkegården; avholdt møte med Lundquist, Kilstrøm, 
ordfører, kommunedirektør. Støttemuren ved G-feltet blir tatt tak i. XY-
feltet er blitt ryddet og det ble lagt natursti. 

• Stab – Trosopplæringsmedarbeider kommer tilbake fra permisjon 
1.april. Arbeid med oppfølging av medarbeiderundersøkelse på utvidet 
stabsmøte. 

• Trosopplæring – fasteaksjonen går av stabelen 5.april.  

• Bårehus – status – arkitektfirma lager alternative skisser basert på 
innspill i møtet 14.mars. Virksomhetsleder for Eiendom i Nesodden 
kommune inviteres til fellesrådsmøte for å presentere saken. 

 

Leder av fellesrådet 

• Vigsling av biskop i Fredrikstad domkirke 24.april; oppfordring til å stille 
i bunad. 
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Vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

20/2022 Tilleggskostnader lydanlegg Nesodden kirke 

Under oppgradering av lydanlegget ble høyttalerne i våpenhuset og utenfor 
kirken koblet ut; nye høyttalere utenfor kirkerommet var ikke en del av det 
opprinnelige tilbudet. 

Oppgradering av lydanlegget omfattet ikke lydgjengivelse fra galleriet ifm 
solister og orgelspill. 

Riksantikvarens godkjenning er nødvendig før gjennomføring. 

 

Innspill i møtet 

o Teleslynge knyttet til anlegget; dette sjekkes av konstituert kirkeverge 
o Finansiering av tilleggskostnader blir fra fellesrådets disposisjonsfond 

 

Vedtak 

Nesodden kirkelige fellesråd vedtar innkjøp og installasjon av eksterne 
høyttalere og trådløse mikrofoner med tilbehør for bruk i galleriet for inntil kr 
66.500,- inkl. mva, når godkjenning av utstyret og installasjonsmetoder fra 
Riksantikvaren foreligger. Innkjøpet dekkes av disposisjonsfondet. 

 

21/2022 Skilting av feltene på Nesodden kirkegård 

Behov for skilting av feltene på Nesodden kirkegård for at besøkende og 
pårørende enklere finner frem ble diskutert i fjor, hvor fellesrådet var åpen for å 
dekke noe av kostnaden.  
 
Kostnadsestimat foreligger nå; for 25 stk skilt i malt aluminium er på ca kr 
50.000 inkl. mva. 

 

Vedtak 

Nesodden kirkelige fellesråd ber Nesodden kommune innarbeide skilting av 
feltene på Nesodden kirkegård inn i kostnadsoverslag for 
investeringsprosjektet knyttet til kirkegården.  
 

22/2022 Ny kirke nordre Nesodden – prinsipperklæring til behandling og plan for 
videre fremdrift  

Saken var til behandling i forrige møte (sak 14/2022.) Det ble fattet et vedtak, 
men det ble ikke tatt stilling til prinsipperklæring. Derfor kommer saken tilbake 
sammen med plan for videre fremdrift for avklaring av tomt.  
I tillegg er det forslag til aktivitetsplan knyttet til fellesrådets sakskart frem mot 
sommeren som støtter opp under fremdrift i saken og relaterte prosesser. 

 

Innspill i møte 

o Revidert forslag mottatt fra Skoklefall menighetsråd i dag. Lite tid til å 
sette seg inn i det nye forslaget. 

o Soknet som eier av kirken ble diskutert.  
o Uomtvistelige at Skoklefall sokn eier Skoklefall kirke. 
o Viktigheten er at vi skal ha en ny kirke. Politikere tror at det ligger mye 

penger i kirken men de tenker på Opplysningsvesenets fond. Dette er 
jo ikke riktig. 
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o Prosten - utbrodere noe mer om møteplass og diakoni under 
«Kulturkirke og møteplass» Forslag til ordlyd sendes kirkevergen. 

o Nest siste setning, andre setningsledd, «…gitt at vi enes…..» strykes i 
dokumentet. 

o Viktigheten av én tydelig stemme – den nye kirken blir for hele 
Nesodden 

o Konsensus om at tomten ved Skoklefall er egnet 

 

Fremdriftsplan 
Oversendelse av prinsipperklæring til kommunen er ett steg i en rekke med 
oppgaver i ny kirke-saken, hvor formålet for 2022 er å få avklart tomten og få 
det forankret i kommuneplanens arealdel; 

1. Levere innspill til kommunen om fellesrådets visjon for ny kirke før 
påske (ref. prinsipperklæring og hvilke behov bygget skal fylle både for 
kirken og lokalsamfunnet/kommunen.) Dette innspill blir med som 
underlag i utarbeidelsen av høringsutkast når kommuneplan arealdel 
rulleres. 

2. Kommunen åpner høringen; forventningen er at en egnet tomt utpeker 
seg i høringsutkastet. 

3. Nesodden kirkelige fellesråd leverer sitt innspill til høringen, og uttaler 
seg om forslag til tomt som foreligger. Kirken mener selv at soknets 
tomt på Skoklefall og tilhørende kommunaltomt på ca 9 daa er en god 
løsning ihht sentrumsnær beliggenhet og historisk med kirke fra før. 

4. Når avklaring på tomt foreligger og det er enighet i menighetsråd, 
fellesråd og kommunen, kan prosessen med godkjenning av tomt 
igangsettes. 

 

 

Vedtak 

1. Nesodden kirkelige fellesråd vedtar Prinsipperklæring – ny kirke på 
nordre Nesodden (versjon 31.03.2022 – justert forslag Skoklefall MR), 
med innspill fra prosten og strykning av ovennevnte setningsledd. 

2. Kirkevergen oversender Prinsipperklæring til Nesodden kommune som 
underlag i utarbeidelsen av ny kommuneplanens arealdel innen fredag 
8.4.2022.  

3. Nesodden kirkelige fellesråd støtter seg til fremdriftsplanen for å få 
avklart tomten og få den forankret i kommuneplanens arealdel. 

4. Nesodden kirkelige fellesråd vedtar punkt (a) i den fremlagte 
aktivitetsplanen; 

a. Arbeidsgruppen som ble nedsatt 27.01.2022 for å jobbe med 
prinsipperklæring bes å fortsette arbeidet med fremdrift i saken 
med frist til levering i fellesrådet 11.08.2022 (for behandling i 
møtet 18.08.2022). 

 

  



Protokoll fra møte i Nesodden kirkelige fellesråd 

 

220331 Protokoll NF 31mars22_godkjent 5 

23/2022 Strategiarbeid – kort presentasjon 

Saken kommer som en innramming til kommende arbeid med rullering av 
handlingsplan. 

 

 

Rådet ikke beslutningsdyktig. 

 

Saken behandles på neste møte. 

 

24/2022 Eventuelt 

A. Leder fellesrådet kommer til å søke permisjon fra Gjøfjell 
menighetsråd etter kirkeordning §7. Nestleder i fellesrådet vil overta 
som leder. Ny nestleder må velges fra fellesrådet. 
 

25/2022 Søknad fra Nesodden menighetsråd om midler til prosjektarbeid knyttet 
til 850 års jubileet 

Utsatt sak fra møtet 10.3.2022. 

 

Rådet ikke beslutningsdyktig. 

 

Saken behandles på neste møte. 

 

 

Neste møte: 5.mai 2022, kl. 17.15 – 19.15 i Skoklefall menighetshus. 

Anne Irene Nygård 

påtroppende kirkeverge 

Nesodden kirkelige fellesråd 


