
 
 

Protokoll 
 

Møte i: Nesodden kirkelige fellesråd 

Møtenr: 5, 2022 

Dato: 09.06.2022 

Tid: Kl. 17.15 – 19.15 

Sted: Kirkesenteret, Tangen nærsenter 

 

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, Søndre Follo prosti  x 

Svein Hunnestad Vara for prosten, Sokneprest Nesodden  x 

Anne Irene Nygård sekretær, kirkeverge x  
Petter Grimnes (permisjon ut 2022) medlem Gjøfjell m.r.  x 

 

 

Sakslisten 

38/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak 

Innkalling og sakslisten godkjennes. 

 

39/2022 Godkjenning av protokoll fra møtet 05.05.2022 

 

Vedtak 

Protokollen godkjennes uten merknader. 

 

40/2022 Orientering om nytt bårehus etter omprosjektering, v/ Erik Jønsson 
Eidem (Virksomhetsleder, Virksomhet Eiendom, Nesodden kommune) 

 

Erik Jønsson Eidem presenterte saken for fellesrådet. 

Lars Johnsen, prosjektleder, virksomhet Eiendom, Nesodden kommune var 
også med under saken. 

 

Hensikt med saken som den foreligger nå er avstemming med fellesrådet, med 
konseptet som det er blitt omprosjektert. Nesodden kirkelige fellesråd har en 
formell rolle i styring særskilt om utforming/funksjonalitet, men økonomisk 
ansvar ligger hos kommunen; evt budsjettendringer må legges frem for 
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formannskapet. Det har vært 2 møter med arkitektfirmaet og kirkevergen(e) 
denne våren for å drøfte kostnadsreduserende forslag. 

 

Orienteringer om endringer i prosjektet etter omprosjektering 

Det jobbes innenfor samme konsept med gjeldende rammetillatelse, inkludert 
beliggenhet. 

Forslag til endringer som er blitt drøftet med kirkevergen(e) denne våren;  

- Fra 2 toaletter, til ett universelt utformet toalett. 
- Materialbruken; rimeligere klede. Det arkitektoniske er i behold ihht de 

opprinnelige tegningene fra Stein Halvorsen arkitekter AS. 
- Mindre grunn- og terrengarbeider, inkl mindre betong. 

 

Dagens bårehus nord for kirken vil kunne anvendes til lagring (ekstra benker 
når det er fulle begravelser, 17.mai, o.l.) nå nytt bårehus står ferdig. 

 

Diskusjon i møtet 

• Nesodden menighetsråd ser frem til å få bygget ferdigstilt. Sterk 
anmodning til å få prosjektet innfor de økonomiske rammene i lys av 
prisøkningen. Transportveien ved/forbi nytt bårehus vil bestå. 

• Behov for 2 toaletter. Forslag om å tilrettelegge for utvidelser av 
toaletter senere (legg ut et stikk/kum utenfor bygget.) 

 

Videre oppfølging fra Nesodden kommune v/ Virksomhet Eiendom 

• Venter på endelige kalkyler fra arkitekten. Konseptet faller fra 
hverandre hvis det kuttes noe mer nå.  

• Nesodden kommune kan komme tilbake etter sommeren med 
prosjektplan på plass. Hvis arbeidet begynner før vinteren setter inn, vil 
det ta ca 1 år. 

 

Vedtak 

Nesodden kirkelige fellesråd ser på dette som et fint prosjekt slik det foreligger. 
Bygget kan ikke være noe mindre. Prosjektet støttes som de ble forelagt for å 
komme fortest mulig i gang. 

 

41/2022 Valg av ny nestleder i Nesodden kirkelige fellesråd  

 

Eldrid Lorentzen ble fremmet som kandidat til nestleder. Skriftlig avstemming. 

 

Votering 

Eldrid Lorentzen ble enstemmig valgt som nestleder. 
 

42/2022 Handlingsplan 2022 – 2025 for Nesodden kirkelige fellesråd – 
gjennomgang av tiltak 

 

Innspill i møtet 

• Generell diskusjon om innhold i punktene 

• Samfunnsaktørrollen mhp flyktninger, hører inn under diakoni og 
ivaretas av eksisterende organer 

• Parkeringsplassen, sikringstiltak, smågjerdene – vil ligge inn i 
vedlikeholdsplaner 

• Kompetanseutvikling i organisasjonen tas inn 
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Vedtak 

Handlingsplan 2022 – 2025 vedtas med innspill som kom inn i møtet. 

 

43/2022 Oppfølging av uforutsatte kostnader knyttet til høye strømutgifter  

 

Kirkevergen presenterte saken. 

 

Innspill i møtet 

o Brev sendt til kommune om ekstra tilskudd var godt skrevet 
o Vurdere om å øke leiepriser for kirkene 
o ENOVA – undersøk om det er noen muligheter for støtte 
o Husk riktig fargevalg (Kelvin) for LED-lys som skal erstatte 

glødepærer i kirkene. 

 

Vedtak 

Saken tas til orientering. 
 

44/2022 Økonomiplan inkl budsjett 2023 for Nesodden kirkelige fellesråd  

Økonomiplanen ble presentert i redusert omfang som diskusjonssak.  

 

Kirkevergen la frem beregninger på kostnader knyttet til tiltak i 
handlingsplanen; stillinger, strømkostnader, utstyr, vedlikehold og 
rehabilitering av bygg, avsetning til ubundet fond. 

 

Innspill i møtet 

o Godt arbeid med å belyse utvalgte satsningsområder med 
økonomiske konsekvenser. 

o Vedr Nesodden kirke; ønskelig med oppdatert oversikt med priser, 
over alle nødvendige innvendige og utvendige tiltak for å sette 
kirken i stand til 850 års markeringen. 

 

Vedtak 

Nesodden kirkelige fellesråd tar saken til orientering og ber kirkeverge 
prioritere å lage økonomiplan som kan legges frem på fellesrådsmøte 
18.august som vedtakssak. 

 

45/2022 Drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til menighetshusene 

 

Kirkevergen presenterte saken, med konklusjon at drifts- og 
vedlikeholdskostnadene knyttet til menighetshusene forblir menighetsrådenes 
ansvar. Planlegging/budsjettering for drift og vedlikehold bør tas inn i det årlige 
planleggingsarbeidet med strategi, handlingsplan og budsjett. Det er forøvrig 
lokal avtale med fordelingsnøkkel for kommunale avgifter for Gjøfjell 
menighetshus. Evt. fordelingsnøkkel for kommunale avgifter for Skoklefall 
menighetshus vil ses på i lys av stabens bruk av menighetshuset (pågående 
arbeid hos kirkevergen.) 

 

Vedtak 

Nesodden kirkelige fellesråd tar saken til orientering. 
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46/2022 Godkjenning av årsregnskap 2021 etter mottak av revisjonsberetningen 

 

Vedtak 

Revidert årsregnskap 2021 vedtas. 

 

47/2022 Kirkevergens rapport 

 

Kirkevergen orienterte muntlig om punkt 2 (status i staben) i rapporten. 

 

Vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

48/2022 Orienteringer fra menighetsråd, kommunens representant, prosten, og 
fellesrådet v/leder/nestleder 

 

Gjøfjell menighet 

• Else Marie Wennersgård kommer inn i fellesrådet fra høsten 

• Vaske/male menighetshuset; mulig å koble konfirmantene inn fra 
høsten (nytt kull) 

• Ukrainsk kafe – system for å organisere 

 

Nesodden menighet 

• Arsmelding 2021 er godkjent i menighetsrådet. 

• Orgelkomiteen forbereder anbud. 

• Kiwanis bevilget kr 100.000 til nytt orgel 

• Møtevirksomhet i komiteer/menighetsråd samordnes 

• Internt arrangement i august – historisk vandring i NK med Christian 
Hintze Holm 

• Sokneprest forbereder 3 kveldssamlinger i høst i Nesodden kirke 

 

Skoklefall menighet  

• Gudstjenester med konfirmantdåp 

• Siste Vesper 15.juni 2022, Svein Hunnestad takkes av av 
menighetsrådet 

• Vedtak om regnskap og årsmelding 

• Oppslagstavle er satt opp 

 

Kommunens representant 

• Fokus på budsjettinnspill – så tydelig som mulig, så fort som mulig 

 

Leder av fellesrådet 

• Ingenting å melde inn 

 

Vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

49/2022 Eventuelt på møte 09.06.2022 

• Dåp og gudstjenester. Diskusjon. 



Protokoll fra møte i Nesodden kirkelige fellesråd 

 

220609 Protokoll NF 9juni2022_godkjent 5 

• Fellesråds leder takker alle for et flott halvår med godt engasjement – 
kom tilbake til høsten fylt med energi 

 

 

Neste møte: torsdag 18.august 2022, kl. 17.15 – 19.15 på Gjøfjell 

 

Anne Irene Nygård 

Kirkeverge 

Nesodden kirkelige fellesråd 


