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Protokoll 

Nesodden kirkelige fellesråd, 30. september 2021 

Tid: kl. 17:15-19:15 

Sted: Gjøfjell menighetshus + elektronisk 

Tilstede:  Petter Grimnes (leder, medlem Gjøfjell menighetsråd) 

 Rolf Pettersen (nestleder, medlem Skoklefall menighetsråd) 

 Elise Klouman (medlem Nesodden menighetsråd) 

 Arne Bjerke (medlem Nesodden menighetsråd) 

 Pål Erik Plaum (medlem Gjøfjell menighetsråd) 

 Eldrid Lorentzen (medlem Skoklefall menighetsråd – deltok på telefon) 

 Nils Arne Haldorsen (kommunerepresentant) 

 Kjerstin Jensen (prost) 

 Christine Tellefsen (fungerende kirkeverge) 

 Anne Irene Nygård (påtroppende kirkeverge) 

Referent: Christine Tellefsen 

 

 

 

50/2021 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 18 august 2021.  

 

Vedtak: 

Innkalling, saksliste og møteboken godkjennes med to språklige endringer i 

referatet:  

• Kommunalsjef til kommunedirektør.  

• Rododendron. 

 

  

51/2021 Orienteringer fra MR, kommunen, prosten, kirkeverge og Fellesrådet 

v/leder/nestleder 

 

Nesodden menighetsråd: 

Jobber med orgelsaken og søknader. 

Gry jobber med å opprette en møteplass for eldre. Spennende tiltak.  

Stille stund i kirken i sammenheng med tirsdagsmiddagen. Dels helt stille og 

noen ganger med musikk. Leder av menighetsrådet ønsker en økonomirapport 

på alle fellesrådsmøter. 

 

Skoklefall menighetsråd: Kom med et innspill om at prestene kunne rullere litt 

rundt i kirkene, de har forskjellige måter å kommunisere på. Kantor Ingeborg 

Christophersen informerte om kirkemusikalsk plan. 

De har startet med Stille messe hver 14. dag på onsdager. 

 

Gjøfjell menighetsråd: Kirken er nå ferdig nymalt og de ser frem til markering 

med kommunen i denne forbindelsen. Menighetsrådets økonomi er svært dårlig 
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og de har nå startet salg av vedsekker. Terrassen er nå klar til fri benyttelse av 

beboere i nærområdet – lavterskeltilbud. Kjøkkenet er ferdigstilt, noe som vil 

gi bedre utsikter for utleie av menighetshuset. 

 

Prost: 18. november skal biskopen ha en avskjedsdag med Søndre Follo prosti. 

Det blir et møte med kommuneledelsen i Drøbak, besøk i Ås og en 

fellessamling på kvelden hvor alle menighetsråd og staber blir invitert.  

Prestene her på Nesodden vil nå etter hvert rullere litt mellom de ulike kirkene 

Prestevikar Kristine Skree Kristiansen kommer inn og tar noen av Kristin sine 

tjenester.  

 

Kommunens representant: Kommunen skal ha et budsjettseminar den 21-22 

oktober og mener fellesrådet også bør bli med på dette. Leder følger opp dette. 

 

Kirkeverge: Utfordringer igjen med mye sykemeldinger og fravær, men en fin 

gjeng som gjør sitt aller beste for å få hverdagen til å henge i sammen. 

Konfirmasjonsleir og konfirmasjonene gjennomført på en flott måte i år. 

Takker for hjelp fra frivillige og stab. Vi ønsker å få laget en god oversikt over 

frivillige og hva de ønsker å bidra med. Navn med kontaktopplysninger mottas 

med takk. Vi er en sårbar gjeng når sykdom inntreffer. Vi har en frivillig gjeng 

med klokkere, og noen som også er kirketjenere. Vi ønsker å kunne tilby 

opplæring til flere kirketjenere. Skriv vil bli sendt ut til menighetsrådene om 

dette. 

Kirketirsdag er i gang. Best oppslutning på Skoklefall, magert foreløpig på 

Gjøfjell og Nesodden. Her må vi jobbe med markedsføringen og ber om at dere 

også fremsnakker dette geniale tilbudet til barn i aldersgruppen 9-12. Her 

trenger vi en frivillig til å hjelpe til med middagsserveringen fra kl 16.30 -

19.00. Sosial og hyggelig oppgave. 

Skoklefall kirke: Kommunen har satt opp et nytt flott gjerde nede ved 

parkeringsplassen. Dette skal beises til neste år i samme farge som kirken. 

Planen er at parkeringsplassen skal oppgraderes til våren og forhåpentligvis bli 

asfaltert.   

Nesodden kirke: Installeringen av nytt lydanlegg ble omsider godkjent av 

Riksantikvaren. Befaring uke 41 og installeringsdato vil forhåpentligvis bli 

avtalt da, 

Skallsikringen er en utfordring som fremdeles ikke er i mål. Eidem holder i 

dette, da Riksantikvaren må godkjenne et forarbeide som må gjøres. 

Søknad ligger inne om innstallering av varmeovnene hos Riksantikvaren. 

 

Leder av fellesrådet: Informerte om et godt møte med kommunedirektøren og 

økonomisjefen vedrørende budsjettinnspill til 2022. Saker som ble drøftet; 

Sprinkel/tåke anlegg til Nesodden kirke, iverksetting av bygging av bårehuset, 

drenering rund Nesodden kirke, kapasitet i forhold til ledige graver på 

kirkegårdene i 10 års perspektiv. Vi orienterte om muligheten til å få finansiert 

en stilling som ungdomsdiakon. Høringen Ny organisering av kirken;  

Kommunen har frist til 15. oktober mens fellesrådet har frist 1. desember. 
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Vi avholdt Arbeidsutvalg to uker før fellesrådsmøtet, og kommer til å 

videreføre denne ordningen.  

 

Vedtak:  

  Tatt til orientering 

 

52/2021 Ny kirke, orientering  

 

Vedtak:  

Påtroppende kirkeverge får i oppdrag å fremlegge forslag til strategi, mandat 

for Ny kirke på nordre Nesodden til desember møtet, i samarbeid med 

arbeidsgruppen som har vært i møter med kommunen.  

 

53/2021 Ny organisering av kirken 

 

Vedtak:  

Fellesrådet setter ned arbeidsgruppe bestående av prestelinje (Kjerstin Jensen), 

administrasjon (Anne Irene Nygård) og fellesråd (Elise Klouman), som skal 

foreslå hvilke områder som skal drøftes og besvares fra oss. Gruppen legger 

frem drøftingsforslag i neste møte, og forslag til vedtak innen 1. desember. 

 

54/2021  Omgjøre bundne fond til ubundne  

 

Vedtak:  

Kirkelig Fellesråd omgjør bundne fond til disposisjons fond. Herav settes kr 

543 000 til eget disposisjonsfond merket «Ungdomsarbeid». Disposisjonsfond 

for Ungdomsarbeid tiltenkes brukt som følger: 

• Midler til innkjøp av utstyr 

• Midler til prosjektbaserte tiltak, men ikke til ordinær drift av tiltaket 

dersom pilot går over til fast aktivitet 

 

Følgende budsjettreguleringer vedtas: 

Bruk av bunden fond                     - 1 004 948 

Avsetning til disposisjonsfond            929 673 

Andre driftsutgifter                                75 275          

 

 

55/2021  Eventuelt 

KF inviteres ut på kirkebakken for å se og høre om alt vi har fått til rundt 

Gjøfjell kirke det siste året, ledet an av leder i Gjøfjell MR, Pål-Erik Plaum. 

 

Neste møter:  

4.november 2021 kl. 17.15-19.15, Nesodden menighetshus  

2.desember 2021 kl. 17.15-19.15, Skoklefall menighetshus  

 


