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Protokoll 
Nesodden kirkelige fellesråd, 4. november 2021 
Tid: kl. 17:15-19:15 
Sted: Nesodden menighetshus 
Tilstede:  Petter Grimnes (leder, medlem Gjøfjell menighetsråd) 

 Rolf Pettersen (nestleder, medlem Skoklefall menighetsråd) 
 Pål Erik Plaum (medlem Gjøfjell menighetsråd) 
 Eldrid Lorentzen (medlem Skoklefall menighetsråd) 
 Nils Arne Haldorsen (kommunerepresentant) 
 Kjerstin Jensen (prost) 

 Svein Hunnestad (sokneprest og møtende vara for prosten) 
 Christine Tellefsen (fungerende kirkeverge) 
 Anne Irene Nygård (påtroppende kirkeverge) 
 

Forfall:  Elise Klouman (medlem Nesodden menighetsråd) 
 Arne Bjerke (medlem Nesodden menighetsråd) 

 
Referent: Anne Irene Nygård 
  
 
 
56/2021 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 30.september 2021.  

 
Vedtak: 
Innkalling, saksliste og referat godkjennes med følgende merknader; 

• Stille messe skjer 1 gang i måned, ikke hver 14.dag. 

• Arbeidsgruppe for Ny kirke for Nordre Nesodden – deltakernes titler 
tilføyes referatet og revidert referat legges ved møteprotokoll. 

  
57/2021 Orienteringer fra MR, kommunen, prosten, kirkeverge og Fellesrådet 

v/leder/nestleder 
 
Nesodden menighet 
• Aktiviteter; tirsdagsmiddag, Tårnagenthelt, Kantorissimo-konsert, 

engasjement rundt 850-års jubileum.  
• Nesodden prestegård én av 7 prestegårder som blir overført fra 

Opplysningsvesenets Fond (OVF) til Den norske kirke.  
(Lenke: https://kirken.no/nb-NO/om-
kirken/aktuelt/overtar%20presteboliger%20og%20tomter%20fra%20ovf/
)  

 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/overtar%20presteboliger%20og%20tomter%20fra%20ovf/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/overtar%20presteboliger%20og%20tomter%20fra%20ovf/
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Skoklefall menighet  
• Aktiviteter; dugnad med sikring av takstein, ryddet ut av lagerområdet 

under menighetshuset, oppbevaring av skifersteinen fra det gamle taket 
på paller. Åpenkirke på Allehelgensdag kl. 11-14 med musikk/vafler. 

• Menighetsrådet vil gi høringssvar til Kommuneplan 2021-2046 - 
Samfunnsdelen. Menighetsrådet er åpent til flerbrukstanken knyttet til ny 
kirke på Nordre Nesodden og ønsker tydelig skille mellom kirkerommet 
og felles lokaler.  

• Brannalarmen på Skoklefall ble utløst, brannvesenet rykket ut og brukte 
anledning til øvelse. Kirketjener Trond Urianstad er den som blir oppringt 
ved utløsning av alarmen.  

• Lydanlegg i Skoklefall kirke fungerer ikke, virker som det er mygg-
mikrofonen som er problemet.  

• Blyvinduene på kirken må rehabiliteres. Vurdering og informasjon hentes 
inn før videre behandling. 

  
Gjøfjell menighet 
• Siste menighetsrådsmøtet avlyst pga få saker.  
• Feiring av nyoppusset kirke og menighetshus 1.november 2021 med god 

representasjon fra kommunen, både utførende og kommuneledere, samt 
sponsorer. Historisk blikk over Gjøfjell kirkes historie ved powerpoint. 

• Seminaret i kommunens regi, Compassionate communities, hvor 
ordføreren brukte eksempelet fra samarbeid mellom frivillige, kirken og 
kommunen ifm oppussing av Gjøfjell. 

 
Kommunens representant 
• Fikk ikke deltatt på kommunens budsjettseminar 20.-21.oktober 2021.  
• Det er satt av 500.000 til livssynsnøytral seremonirom i kommunens 

budsjett.  
• Ny ordfører, Cathrine Kjenner Forsland (Ap). 

 
Prosten 
• Allehelgensdag. Borg bispedømme har særlig fokus på Alle helgens dag, 

inkl åpne kirker.  
• OVF og salg av Nesodden prestegård; skjer i 4-5 års horisont. 
• Deltakelse på Kirkelederkonferansen 1.-2.november 2021.  
• Avskjed med biskop Atle Sommerfeldt skjer 18.november 2021 i Ås 

arbeidskirke.  
• Nominasjoner til ny biskop i Borg legges frem 5.november. Landes i 

Kirkerådet i uke 6, 2022.  
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Kirkevergen 
• Deltakelse på grunnkurs for kirkeverger i oktober 2021 og 

Landskonferansen for kirkeverger i november 2021.  
• Nesodden kirke; skifte av varmeovner i gang og skal være ferdig til lørdag 

6.november. Lydanlegget kommer uke 46 og skal installeres, men 
mikrofonene er forsinket.  

• Skoklefall kirke: jobber med anskaffelse av ny mygg-mikrofon før neste 
gudstjeneste i Skoklefall.  

• Stabstur 8.-9.november til Hadeland. Tema: Skattene våre (kirkene, 
menigheten, barna og medarbeidere). Faglige bolker med prosten, leder 
av trosopplæringsutvalget Grethe Øyna, og leder av fellesrådet Petter 
Grimnes. Innspill – ledere av menighetsråd inviteres til neste 
stabssamling.  

• Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen har kommet på overordnet 
nivå; lokale resultater kommer noe senere. Fellesrådet ønsker å få de 
lokale resultatene fremlagt.  

 
Leder av fellesrådet 
• Budsjettforslag fra kommunedirektøren med positive trekk; bl.a. 3 mill til 

bårehus, 1,3 mill satt av til Nesodden kirke. Generelt god dialog med 
kommunedirektøren.  

• Påtroppende kirkeverge i 30% stilling i november.  
• Nesodden kirkelige fellesråd inviteres til avskjedsgudstjeneste for 

biskopen i Fredrikstad 28.november 2021. 
 
Vedtak: 

  Saken ble tatt til orientering 
 
58/2021 Ny kirke, orientering  

Arbeidsutvalget for ny kirke møtte kommunen 18.oktober. Referatet fra 
møtet ble vedlagt fellesrådets møteinnkalling. Møtet med kommunen var for 
å informere om status.  
 
Diskusjon i møtet.  
• Mandat for Arbeidsgruppe for Ny kirke for Nordre Nesodden behandles 

på neste møte 2.desember 2021.  
• Tomtemuligheter ble diskutert; Bjørnemyr, Varden, tomt sør for 

Nesoddtangen gård, Skoklefall.  
• Erfaringer på hvordan finansieringen av nye kirker er blitt løst i andre 

kommuner etterlyses.  
• Rettelse på referatet; Anne Irene Nygård, påtroppende kirkeverge, deltok 

ikke på møtet 18.oktober 2021. 
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Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering og følges opp i neste møte. 
 
 

59/2021 Ny organisering av kirken (jfr. Müller-Nilssen-utvalgets rapport Samhandling i 
en selvstendig folkekirke - ny kirkelig organisering) 

 
Fellesrådet skal gi sin høringsuttalelse til forslagene til ny kirkelig organisering. 
Det er 48 spørsmål å ta stilling til i skjemaet for høringssvar. Ved innkalling til 
fellesrådsmøtet fikk medlemmer foreløpig utkast til høringssvar t.o.m. 
spørsmål 10 utarbeidet av arbeidsutvalget som ble satt ned i forrige møte. 
Arbeidsutvalget hadde sitt andre møte 4.november. Arbeidsutvalget består av 
Elise Klouman, Kjerstin Jensen, Christine Tellefsen og Anne Irene Nygård 
(leder).  
 
Diskusjonen i møtet ble rammet inn i følgende temaer; 
- Arbeidsgiveransvar – hvilken modell og begrunnelse (spml 4-10) 
- Daglig ledelse – hvilken modell og begrunnelse (spml 11-14) 
- Kirkelig demokrati – særlig menighetsrådet og fellesrådet (spml 26-29) 
- Kirke og kommune – særlig relasjonen til kommunene (spml 40)  
 
Fellesrådet erkjenner at saken er kompleks. Den generelle konklusjonen er at 
et kommuneoverskridende prostifellesråd er verken ønsket eller anses som 
formålstjenlig for Folkekirken på Nesodden.  
 
Konkrete innspill til utvalgte, overordnede temaer prioritert i møtet; 
 
Arbeidsgiveransvar 
• Modell 1, Rettslig handleevne og legitimitet hentes fra soknet (støttes av 

6 av 7 representanter) 
• Modell 2, Rettslig handleevne og legitimitet hentes fra rDnk (støttes av 1 

av 7 representanter) 
 
Daglig ledelse 
• Modell 2, Daglig leder med prost i stab (støttes av 6 av 7 representanter) 
• Modell 3, To-leder modell, med både geistlige og administrative ledere 

likestilt. (støttes av 1 av 7 representanter) 
 
Kirkelig demokrati 
• Indirekte valg, dvs representanter til prostifellesråd velges av 

menighetsrådene, slik som det er i dag med menighetsråd-fellesråd 
(støttes enstemmig) 
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• Hvert menighetsråd er representert i prostifellesrådet (støttes 
enstemmig) 

• Kommunal representasjon i prostifellesrådet med full stemmerett (støttes 
enstemmig) 

 
Kirke og kommune 
• Nesodden kirkelige fellesråd deler i Müller-Nilssen-utvalgets oppfatning 

av at den største risikoen med de foreslåtte forslag til ny organisering er 
«kommuneoverskridende fellesråd». Risikoen knytter seg både til om en 
slik ordning vil svekke folks tilhørighet til kirken lokalt, samhandlingen 
mellom menighetsråd og prostifellesråd og tilknytningen mellom kirke og 
kommune med hensyn til både oppgaveløsning og finansiering.  

 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget v/ leder utarbeider svar på spørsmål 7 og 48 basert på 
diskusjon i møtet. Utkast til høringssvar sendes til menighetsrådene til 
orientering. Endelig høringsuttalelse behandles i desembermøtet. 
 
 

60/2021  Innspill til kommunens langtidsstrategi 2021-2046 
Kommunen har bedt om innspill til kommunedelplans samfunnsdel 2021-
2046. Det er helt nødvendig at kirken gjøres synlig i planene, i dagens 
samfunnsdel er ikke ordet «kirke» nevnt. Fristen for innspill er 19.november 
2021, Lenke til planforslag. Eldrid Lorentzen representanter arbeidsutvalget og la 
frem saken. 
 
Oppbygging annerledes enn det som ble utarbeidet i sommer. Det er 7 deler i 
kommuneplan samfunnsdel og forslaget fra arbeidsgruppa er å spille inn 
punkter på tros- og livssynssamfunn i følgende kapitler; 1 - Samarbeid, 6 - 
Helse og livskvalitet og 7 – Oppvekst.  
 
Fellesrådet støtter seg til den opprinnelige innledende teksten fra august-
utkast, med et punkt om åpne kirker til føyet.  
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalgets forslag til innspill til kommuneplan samfunnsdel ble godkjent 
med tilføyelse om åpen kirke i den innledende teksten. Påtroppende 
kirkeverge ferdigstiller høringsuttalelsen og sender inn til kommunen innen 
fristen 19.november 2021. Uttalelsen oversendes menighetsrådene i løpet av 
uke 45. 
 

61/2021  Eventuelt 
1. Overføring av Nesodden prestegård til kirken – utsettes 

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/plan/nesodden/188cf834-656e-4379-816e-bcee3c014606/plan-f5035175-8789-49bb-824d-6ff865f2eb16-11607/#/generic/summary/11111111-1111-1111-1111-111111111111
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2. Gamle benker fra Nesodden kirke – utsettes 
 
 
 
Neste møter:  
Arbeidsutvalg før neste fellesrådsmøtet, 17.november, på Teams. 
2.desember 2021 kl. 17.15-19.15, Skoklefall menighetshus  

 


