
 

 

 

Protokoll 
 

Møte i: Nesodden kirkelige fellesråd 

Møtenr: 4, 2022 

Dato: 5. mai 2022 

Tid: Kl. 17.15 – 19.15 

Sted: Skoklefall menighetshus, lille sal 

Referent: Anne Irene Nygård (kirkeverge) 

 

Møtedeltakere 
Navn rolle Til stede Ikke tilstede 

Rolf Pettersen leder, medlem Skoklefall menighetsråd x  
Pål Erik Plaum medlem, Gjøfjell menighetsråd  x 

Eldrid Lorentzen medlem, Skoklefall menighetsråd x  
Elise Klouman  medlem, Nesodden menighetsråd x  
Arne Bjerke medlem, Nesodden menighetsråd x  
vara medlem, Gjøfjell menighetsråd  x 

Nils Arne Haldorsen medlem, kommunerepresentant x  
Henning Korsmoe varamedlem, kommunerepresentant  x 

Kjerstin Jensen prost x (til kl.18)  
Anne Irene Nygård Kirkeverge (møtesekretær) x  

 

Sakslisten 

26/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak 

Innkalling og sakslisten godkjennes. 

 

 

27/2022 Godkjenning av protokoll fra møtet 31.03.2022 

Ingen kommentarer. 

 

Vedtak 

Protokollen godkjennes. 

 

 

28/2022 Orientering - Referat fra fellesrådets arbeidsutvalg (AU) 21.04.2022 

 

Vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

 

29/2022 Valg av ny nestleder i Nesodden kirkelige fellesråd  

Samtale om hvem som kan. 
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Anmodning fra leder av fellesrådet til å tenke seg om rundt vervet som 
nestleder. 

 

Vedtak 

Saken settes opp på neste møte 9.6.2022. 
 
 

30/2022 Strategiarbeid - kort presentasjon (jfr. sak 23/2022) 

 

Innspill i møtet 

o Fellesrådet ønsker å få tilsendt presentasjonen vist i møtet og 
hovedpresentasjonen fra KA. Kirkevergen følger opp. 

 

Vedtak 

Saken tas til orientering 
 
 

31/2022 Søknad fra Nesodden menighetsråd om midler til prosjektarbeid knyttet 
til 850 års jubileet (jfr sak 13/2022 og 25/2022)   

 

Kort innledning ved Arne Bjerke.  

 

Innspill i møtet 

o Etterlyser kommunens deltakelse – kulturutvalget/kultursjef bør trekkes 
inn. 

o Mer konkret på innramming av feiringen og tydelige planer ønskes. 
o Tenke bredere – få inn en person i en lengre perspektiv og ser på 

organisering av kirkens ressurser innad – oppgavefordeling 
o Jubileumsåret er et verktøy for å bygge kirkens omdømme i 

lokalsamfunnet 
o Endemålet/visjon er vi enig om 

 

Vedtak 

Nesodden kirkelige fellesråd er positiv til jubileum og ønsker tydelighet i 
plan/omfang for feiringen fra komitéen før ressurser eventuelt bevilges. 

 

 

32/2022 Ny kirke nordre Nesodden – prinsipperklæring til behandling 

Innledning i saken ved leder av fellesrådet og kirkevergen. 

Diskusjon om tomtevalg; det ble vist til Kirkerådets rundskriv. 

Diskusjon om endringsforslagene ihht saksfremlegget. 

 

Innspill under møtet: 

 

Forslag til endring i tekst ble fremmet i møtet 

 

Under overskrift «Lokalisering av ny kirke på nordre Nesodden» på 
side 2, forslag om å fjerne første setning og tilpasse ordlyd i neste 
setning for å harmonere; dvs, ny ordlyd blir: 
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«Plassering av ny kirke på nordre Nesodden er ennå ikke bestemt. Det 
er naturlig at en ny kirke på Nesodden vil plasseres i Skoklefall sokn i 
nordre Nesodden, der kirkens størrelse i forhold til medlemstallet er 
lavest.» 

 

Avstemning for forslaget: 

4 stemmer for forslaget: NAH, RD, EF, PEP 

2 stemmer mot forslaget: AB, EK 

 

Forslaget ble vedtatt. 

 

Votering over de 2 endringsforslagene i saksfremlegget; 

 

1.setning:  

Da er det viktig at kirken har tilgang til nødvendig tomtegrunn og at 
tilleggstomt overføres til soknet.  
(Beholdes – enstemmig vedtatt) 

 

2.setning: 

Parallelt må det utarbeides en mulighetsstudie og klarlegges videre 
samarbeid med Nesodden kommune  
(Fjernes – enstemmig vedtatt) 

 

Vedtak 

Kirkevergen ferdigstiller Prinsipperklæringen i tråd med voteringer i møtet og 
sender til kommune i uke 19, 2022. 

 
 

33/2022 Økonomistatus 1.kvartal 

 

Kirkevergens kommentarer til økonomistatus 1.kvartal 

• Noe merforbruk på lønnsområdet som forventes å jevne seg ut senere i 
år. 

• Et betydelig merforbruk for strøm grunnet høye strømpriser.  

• Enkle tiltak for å redusere strømforbruket i kirkebyggene er blitt innført 
lenge før økte strømpriser, eksempelvis temperatursenking når rom 
ikke er i bruk. Det er blitt gjort en ny gjennomgang av strømsparende 
tiltak i perioden og noen enkeltstående panelovner i sakristier er blitt 
byttet ut. Kontinuerlig fokus på strømsparing ellers i staben. 

• Kommuner fikk ekstrabevilgninger fra staten i november og desember 
2021 til ekstrautgifter ifm korona og høye strømpriser. Søknad om 
ekstra støtte til høye strømkostnader sendes til kommunen i løpet av 
mai måned. 

 

Innspill i møtet: 

- Oppfølging av utforutsatte kostnader knyttet til høye strømutgifter 
settes opp som ny sak i møte 9.juni 2022. 

- Høye kostnader også for menighetsrådene; settes opp som egen sak i 
møte 9.juni 2022 (jfr sak 36/2022 orienteringer.) 

- Kirkevergen orienterte at KA jobber aktivt med å følge opp manglende 
strømstøtte til lokalkirken. Lenke til artikkel om dette på KAs 
hjemmesider: https://www.ka.no/sak/article/1651879  

https://www.ka.no/sak/article/1651879
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Vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

 

34/2022 Felles utvalg for grønn menighet 

 

Det er et felles ønske i Nesoddens tre menigheter om å gjenoppta arbeid med 
grønn menighet / kirkens miljøengasjement etter unntaksårene med 
pandemien.  
 
Menighetene er enig i at det er formålstjenlig å danne et felles Utvalg for grønn 
menighet, på likt linje med de felles utvalgene for diakoni og trosopplæring. 

Menighetene er invitert til å ha representasjon i Utvalg for grønn menighet. I 
praksis vil mye av ansvaret for implementering og oppfølging havner i 
administrasjonen. 

 

Innspill i møtet 

o Menighetene trenger mer tid å finne sine representanter inn i utvalget. 

 

Vedtak 

1. Nesodden kirkelige fellesråd støtter opprettelse av Utvalg for grønn 
menighet felles for Gjøfjell, Nesodden og Skoklefall menigheter. 
 

2. Utvalget lager en sak for publisering i neste utgave av Kirkespeilet og 
på nettsidene for å informere om kirkens engasjement for miljøet, 
klima, rettferd og bærekraft, både nasjonal og lokalt. 

 

 

35/2022 Handlingsplan for Nesodden kirkelige fellesråd (diskusjonssak) 

 

Saken ble lagt frem som diskusjonssak for at fellesrådet skal gi sine innspill og 
tilbakemeldinger på innholdet. Saken kommer tilbake som vedtakssak på 
neste møte 9.6.2022. 
 
Handlingsplanen som et utkast ble gjennomgått i møtet. Den har en annen 
form/oppbygning enn den forrige som ble vedtatt i 2019 for perioden 2019-
2022 (sak 35/2019). Beskrivelse/begrunnelse for dette ble gjennomgått i 
møtet. 
 
Tiltak fra forrige handlingsplan som er blitt gjennomført er nå tatt ut av 
handlingsplanen. Andre tiltak er blitt videreført i denne handlingsplanen. 

 

Diskusjon i møtet. Saken kommer i neste møte for gjennomgang av tiltak (side 
8 og 9). 

 

Ingen vedtak i saken. 
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36/2022 Orienteringer fra menighetsråd, kommunens representant, prosten, 
kirkeverge og fellesrådet v/leder/nestleder 

 

Gjøfjell menighet 

• Oppgradering av utehuset (skifte av kledning) foretatt av kommunen.. 

• Eiendomsskatt for menighetshuset, høye strømpriser.   
 

Innspill i møtet: 
o Eiendomsskatt for menighetshus og høye strømpriser for 

menighetene settes opp som sak til møtet 9.6.2022. 

 

Nesodden menighet 

• Åpen kirke tirsdager 

• Lyskandelaber laget av Leif Bjerve 

• Strategidokument utarbeidet, felles utvalg grønn menighet behandlet 

• Flyktninger fra Ukraina – innkvartert på Kirkevika – menighetsrådet 
jobber med invitasjon til Nesodden kirke 

 

Skoklefall menighet  

• Gudstjeneste hver uke – den 4.uken er det kveldsgudstjeneste; Stille 
messe med stillhetsarbeid i menighetshuset med fellesmål 

• Årsfest 1.pinsedag 

 

Kommunens representant 

• Ikke noe å melde inn. 

 

Kirkeverge 

• Kort orientering om handlingsplan for bevaring og forbedring (HMS-
arbeid i staben.) 

• Kirkevergens rapport ble delt ut på møtet og ettersendes fellesrådets 
medlemmer digital på epost. 

 

Leder av fellesrådet 

• Ikke noe å melde inn. 

 

Vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

37/2022 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 

Neste møte: 09.juni 2022 kl. 17.15 – 19.15 på Kirkesenteret, Tangen nærsenter 2.etg. 

 

Anne Irene Nygård 

Kirkeverge 

Nesodden kirkelige fellesråd 


