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Protokoll 

Nesodden kirkelige fellesråd, 18.august 2021 

Tid: kl. 17:15-19:00 

Sted: Kirkekontoret Tangen senter 

Tilstede: Petter Grimnes, Svein Hunnestad, Arne Bjerke, Pål-Erik Plaum, Elise Klouman, 

Rolf Pettersen, Eldrid Lorentzen, Kjerstin Jensen og Christine Tellefsen 

Fravær: Nils Arne Haldorsen 

 

 

 

46/2021 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 10. juni 2021.  

 

Vedtak: 

  Innkalling, saksliste og møteboken godkjennes. 

 

  

47/2021 Orienteringer fra MR, prosten, kirkeverge og Fellesrådet v/leder/nestleder 

 

Nesodden MR: Elise jobber med benker rundt kirkemuren. Gudstjeneste- 

utvalget skal ha to kveldsarrangementer før jul. Tirsdagsmiddagen starter opp i 

slutten av september. Det ble en flott og viktig markering av 22. juli. 

 

Gjøfjell: Morten var på det siste menighetsrådsmøte, god ideutveksling og 

deling av erfaringer. Malingen av kirken er godt i gang, men øvrige utredning 

må gjøres og da det ble oppdaget noen uventede skader. Kirkevergen kontakter 

kommunen vedrørende utbedringen av dette. Nytt kjøkken er i ferd med å 

installeres i menighetshuset og mye privat innsats legges inn i dette prosjektet. 

Terrassen er så godt som ferdig. 

 

Skoklefall: De informerte om den fine markeringen ifm ferdigstillelsen av 

oppussingen av Skoklefall kirke hvor bl.a ordfører og kommunesjefen var til 

stede. De gamle skifersteinene ligger fremdeles utenfor kirken og vi bør ha en 

dugnad for å få de inn. Utekirken er stort sett klar. Sidedørene bør males. 

Plantet mange rhodedendron som har blitt godt passet på i sommer. De hadde 

også åpen kirke i forbindelse med 22. juli. 

 

Prosten: Semesterstart, fagsamlinger og fellesskap kan gjenopptas. Vi 

opprettholder det digitale prosjektet også fremover. Her bør vi se hva som 

tidligere fungerte bra og fokusere på videreutvikling av dette. Ny biskop skal 

ansettes. 
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Kirkeverge: Personalsituasjonen, to sykemeldte og det jobbes med å skaffe 

vikarer. Silje er innvilget permisjon uten lønn fra 1. okt – 1. mai. Planen er å 

starte opp med aktiviteter som babysang og kirketirsdag. 

 

Hovedfokus nå er konfirmasjonsleieren som skal avholdes 28-29 august. Hele 

administrasjonen er satt inn for å hjelpe til med praktiske gjøremål som innkjøp 

etc. 

Nesodden kirke: Venter på godkjenning på søknaden til Riksantikvaren for 

installeringen av nytt lydanlegg. Vi leier et tråløst anlegg frem til det nye blir 

installert. 

Nye Elektropartener skal installere nye varmeovner i kirken, kommunen er 

prosjektansvarlig. Søknad om godkjenning må sendes til Riksantikvaren og 

gjøres i samarbeid med Kirkevergen. 

Karlsen & Nordseth har påtatt seg arbeidet med utbedringen av klimaskallet. 

Her vil også samme prosedyre bli gjort i forhold til søknaden til 

Riksantikvaren. 

KA – Kirkekontroll 2021. Kartlegging av tilstand utvendig/innvendig samt 

inventar. Omfattende skjema for hver kirke som må fylles ut og sendes inn 

innen 25. august 2021.  

 

Leder av fellesrådet: Starter med AU igjen i forkant til møtene. Disse blir 

innkalt til teams møte et par uker før neste møte.  Leder og kirkeverge skal ha 

møte med kommunedirektøren i september. 

 

Vedtak: 

  Tatt til orientering 

 

 

48/2021 Ny kirke, status 

 

Det er avtalt nytt møte med kommunen 23. august, som oppfølging fra møtet 

22. mars. Der ble Fellesrådet bedt om å komme med innspill til kommune-

planens samfunnsdel, samtidig som kommunen skulle bestille oversikt over 

kommunale tomter.  

 

Diskusjon i Fellesrådet rundt retningen videre og det er bred enighet om å 

fortsette arbeidet med realisering av ny kirke. 

 

 

Vedtak: 

KF intensiverer arbeidet med å få ny kirke på Nordre Nesodden i tett 

samarbeid med kommunen. Målet er å kunne realisere og bygge en kulturkirke 

med utbredt sambruk på Nesodden.  

Prosten erstatter sognepresten i samarbeidskomiteen fra d.d. 
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49/2021 Økonomigjennomgang og budsjettprosess 

Status fra kirkevergen om økonomisk status, samt pågående budsjettprosess. 

Underlaget ettersendes. 

Saken behandles elektronisk i etterkant av møtet fordi underlaget ikke ble klart 

i tide. 

 

Vedtak: 

Saken behandles elektronisk ved at Fellesrådet blir bedt om å komme med 

innspill til budsjettdokumentet i neste uke. Innspillene sendes direkte til 

kirkevergen som sender samlet innspill til kommunens videre budsjettprosess. 

 

 

50/2021  Vedtekter for gravferd i Nesodden 

Vedtekter for gravferd på Nesodden er revidert for 2021 (2016). Kirkevergen 

orienterer om de viktigste punktene i de nye vedtektene.  

 

Vedtak: 

KF slutter seg til nye vedtektene for gravplasser på Nesodden, og ber 

kirkevergen oversende til bispedømmerådet for godkjenning.  

 

 

51/2021  Priser for gravferder i Nesodden 

Kirkevergen foreslår nye priser vedr. gravferder på Nesodden (vedlagt). 

Kirkevergen orienterer.  

 

Vedtak: 

Nye priser vedr. gravferder på Nesodden vedtas. 

  

  

52/2021 Orgelundervisning, videreføring av støtteordning skoleåret 2021/22 

Ordningen med støtte til orgelundervisning av to elever har båret frukter, og 

begge har spilt i gudstjenester. En tredje elev har også nå meldt sin interesse. 

Undervisning foregår hver 14. dag og ordningen er stipulert å koste 19.800.- 

for hele skoleåret. 

 

Vedtak: 

KF støtter en videreføring av orgelundervisning i.h.h.t rammene i 

søknadsbeskrevet. Kirkevergen ordner det praktiske.  

 

 

53/2021 Eventuelt 

 

• Det kom spørsmål om vi kan åpne for elektroniske møter fremover slik at 

dersom man er forhindret til å møtes fysisk kan delta via Teams. Fellesrådet 

slutter seg til forslaget og alle innkallingene fremover skal inneholde en 

elektronisk lenke, men vi ønsker likevel at flest mulig deltar fysisk. 
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• Møtene forlenges med et kvarter, slik at møtetiden blir fast 1715-1915 

 

 

 

 

Nesodden, 27.08.21 

Christine Tellefsen 

Fung.kirkeverge 


