
 

 

Protokoll 
 

Møte i: Nesodden kirkelige fellesråd 

Møtenr: 7, 2022 

Dato: 22.09.2022 

Tid: Kl. 17.15 – 20.15 

Sted: Nesodden menighetshus, møterommet ved siden av kjøkkenet 

 

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  

Else Marie Wennersgård 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 

61/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak 

Innkalling og sakslisten godkjennes. 

 

62/2022 Godkjenning av protokoll fra møtet 18.08.2022 

Ingen merknader til protokollen. 

 

Vedtak 

Protokollen godkjennes. 

 

63/2022 Kirkevergens rapport 

 

Vedtak 

Rapporten tas til orientering. 

 

64/2022 Utgift VA-oppkobling Nesodden menighetshus  

Saken legges frem av Arne Bjerke, leder Nesodden menighetsråd. 

 

Innspill i saken: 

Søker Fellesrådet om dekning av kostnader for å knytte til menighetshuset, til 
offentlig vann- og avløpsledninger. Tilknytning er pålagt. 
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Det finnes egen WC på utsiden av menighetshuset som er mye brukt ved 
brylluper, begravelser og av ansatte i kirken/kommunen. 

Nesodden menighetsråd klarer ikke kostnaden.  

 

Det er lenge siden pålegget om tilknytning ble kjent og menighetsrådet har 
ikke satt av midler/fond til dette.  

Menigheten har opparbeidet terreng og siktlinje i forkant uten å få støtte. 

 

Lovverk: kirkelig fellesråd har ikke mandat til å gi til menighetshusene utover 
budsjett. 

Nesodden menighetshus har mange leietakere og god drift.  

Kirkelig fellesråd kan ikke si ja til hele regningen, men bør ta en rimelig andel. 

Tilknytningsavgift kan søkes ettergitt av kommunen. 

 

Kirkelig fellesråd ønsker oversikt over aktiviteter og innspill til en begrunnet  

rimelig fordelingsnøkkel.  

Kirkelig fellesråd må på generelt grunnlag ta en diskusjon om hva kirkelig 
fellesråd eventuelt kan dekke av kostnader relatert til menighetshus i relasjon 
til lovverk og forvaltning av kommunale midler avsatt til kirken. Tas opp igjen 
som sak i neste møte. 

 

Vedtak 

 
Saken sendes tilbake til fornyet behandling. Kirkelig fellesråd etterlyser 
underlag og begrunnet innspill til fordelingsnøkkel. 
 
Det er også ønske om å fremme sak vedrørende politikk for hvordan kirkelig 
fellesråd forholder seg til søknader om økonomiske midler til menighetshus. 
Nesodden menighetsråd anmodes om å søke kommunen om å få ettergitt 
tilknytningsavgiften. 

 

65/2022 Utleie av kirkene – endring i utleiesatser 

 

Vedtak 

Nesodden kirkelige fellesråd vedtar følgende; 

• å øke utleieprisene for kirkene for lokale arrangementer, konserter, o.l., 
til kr 1.300 for inntil 3 timer og kr 1.900 for over 3 timer. 

• å øke pris for utleie av kirketjener/brannvakt til kr 400/time. 
 

66/2022 Innføring av digitaliseringsavgift for fellesråd (frivillig) 

Fellesrådslederen la frem saken. 

 

Innspill i saken: 

Beløpet det dreier seg om er kr 14.000,- per år, og beløpet i denne saken er 
50%, eller kr 7.000. 

Lite grunnlag for en tidlig fase som vi ikke vet nok om. 

KA er prosjekteier, men hvem skal drifte prosjektet?  

Bruke det som finnes av systemer på personal og økonomi. 

Samtidig: Vi trenger dette verktøyet. 

 

Vedtak 
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Det er ønskelig med klare mål og tidsavgrensning og et omfang knyttet til 
prosjektet. Anmodning om å skaffe dette til veie før vi evt. velger å betale noen 
faktura for dette. 

 

Vi må utforske hva kommunen kan bidra med på dette området i samarbeid 
med Fellesrådet. 

 

67/2022 Orienteringer fra menighetsråd, kommunens representant, prosten, og 
Fellesrådet v/leder/nestleder 

 

Gjøfjell menighet 

• Ukraina kafe 21 ganger i nesten bare sol. Siste samling er 
førstkommende lørdag. 

• MR møte snart, Eva har tanker 

• Petter har permisjon til 01.01.23 
 

Nesodden menighet 

• Har hatt Christian Hintze Holm på kirkeakademi; veldig interessant. 

• Bok til Anne Turid Ford også veldig spennende. 

• Nesodden kirke jubileum komite med alle menighetene for hele 
Nesodden 

• Tirsdagsmiddag. Må skaffe nye folk til å lage middagene.  

• Åpen kirke 1 time på tirsdager frem til 6.desember. 

• 850 års møte. Jubileumsuke som avslutter med festgudstjeneste. 
Forslag om å invitere kongen. Sonja har åpnet 800 års jubileum for 
stavkirkene. Jubileumsuka legges litt etter sommerferien i 
jubileumsåret.  
 

Skoklefall menighet  

• Menighetsweekend var vellykket med bibelmeditasjon, stille messe, 
bibeltime, uteaktiviteter for familier med grilling og sangkveld i kirken. 
Alle menighetene på Nesodden var invitert. 

• Trosopplæringsleder var invitert til menighetsrådsmøtet; 
o Babysang starter opp etter høstferien 
o Konfirmantene er veldig fornøyde med årets opplegg og leir på 

Tjellholmen. 
o Bokutdeling til 2, 4 og 6 åringer vil bli samlet. 

• Vi ønsker å starte med utsending av informasjonsmail til de som 
ønsker i menigheten. Dette i samarbeid med kirkekontoret og alle 
menighetene.  

• Vi ønsker å ha åpen kirke oftere. Nå først på Allehelgensdag. 
 

Kommunens representant 

• 306 000,- innstilt strømstøtte fra kommunen til fellesrådet. 

• 499 000,- planmidler 

• 360 000,- planmidler til Skoklefall for livssynsnøytralt rom. 

 

Prosten 

• Kristin Heilo har sagt opp. Prosten kommer til Gjøfjell menighetsråd. 

• Kirkemøte, kirkelig organisering. 
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• Bispedømmerådet i Borg har strategi. Punkter under «Mer himmel på 
jord» 

 

Leder av fellesrådet 

• Rolf: Vi ønsker møte og dialog med ordføreren. Leder og nestleder ved 
politisk møte eller kombinert med kirkeverge/administrasjon? 

• Ikke invitert til budsjettmøte. Vi er ikke synlige.  

• Enighet om at kirkelig fellesråd søkes representert med leder, 
nestleder og kirkeverge i møte med ordfører. Leder sender forespørsel 
om møte. 
 

Vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

 

68/2022 Eventuelt på møtet 22.09.2022 

1. Informasjonsepost fra kirken.  

 

Vedtak 

Kirkelig fellesråd ber kirkevergen om å utrede mulighetene til utsendelse av 
felles informasjonsepost til alle som oppgir sin epostadresse. 

 

 

 

Neste møte: 20.oktober kl 17.15 – 19.15 i Skoklefall menighetshus. 

Rolf D. Pettersen 

Leder 

Nesodden kirkelige fellesråd 


