DEN NORSKE KIRKE
Øyer og Tretten kirkelige råd

Kongsvegen 325, 2636 ØYER
den 16.02.2012
Tlf: 61268220/97601055
e-post: berit.sundli@kirkekontoret.no

Møtebok Øyer og Tretten kirkelige råd
Møtedato:
14.02.2012
Møtetid:
kl. 19:00
Møtested:
Møterom Lågen, Tingberg
Tilstede: Geir Korslund, Kristian Tande, , Borghild Nysveen, Eldar Kjørstad, Svein Ørslien, Alma Hovda Bø,
Synnøve Bratt, Ann Karin Hongshagen, Elin Paulsrud, Kåre Odden, Mona Janette Mosveen, Randi Solberg,, Kåre
Solbakken, Øyvind Sagedal
Forfall: Gro Helene Hjelmstad, Øystein Svendsen, Bente Kråbøl
Dessuten møtte Kari Irene Lien, Morten Brendløkken og Berit Sundli som førte protokollen.
Innkalling til møte godkjent.
Møtebok fra møte 17.01.2012 godkjent.
Geir ønsket velkommen og ledet møtet.
Kari ledet og instruerte melodien i salmen No stig av hav av Edvard Hoem. Nydelig tekst og melodi

Sak 5/2012

Gudstjenesteutvalg

Det gudstjenesteutvalget som var i arbeid med ny lokal grunnordning anbefalte at utvalget burde
videreføres som et fast rådgivende utvalg. I så fall bør sokneprest, kantor, kirketjener og rådsleder
være faste medlemmer av utvalget, og 4 – 6 medlemmer oppnevnes av det kirkelige råd for en periode
på 2 år.
Vedtak:
Gudstjenesteutvalget videreføres som et fast rådgivende utvalg med slik sammensetning:
Faste medlemmer: sokneprest, kantor, kirketjener, rådsleder
Valgte medlemmer. 4 – 6 som oppnevnes for en periode på 2 år. For perioden 2012 – 2013
oppnevnes: Brit Ragnhild Manengen, Gunnar Styve, Svein Ørslien, Odd Letrud, Alma Hovda Bø, Ann
Karin Hongshagen

Sak 6/2012

Ny liturgi i våre sokn.

Nytt orgel Øyer kirke. Grunnet forfall fra de fleste medlemmene i orgelkomiteen ble saken utsatt til
den 17. April
Kari Irene Lien hadde derfor en redegjørelse om liturgisk musikk.
Vi har vært prøvingsmenighet for ny liturgi, Det er et stort materiale å velge musikk fra og vi brukte
en periode Kjell Mørk Karlsens musikk. Dette har vi nå gått bort fra.. Gudstjenesteutvalget vil vurdere
alternativer og gi innspill til rådet for valg av liturgisk musikk.
Salmevalg: Det velges salmer ut fra dagens tekster og hendelse /temaer som er aktuelt å knytte
salmeteksten til. Vi har som regel kjente salmer, men iblant brukes nye salmer for å bli kjent med
andre deler av salmeskatten.
Program/agenda for gudstjenesten. Det skal utarbeides et program til bruk i hovedgudstjenesten. Hele
rådet må komme med innspill for hvordan dette programmet skal utformes.
Informasjon om dagens gudstjeneste bør benyttes til å gjøre menigheten bedre kjent med vår lokale
grunnordning.
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Kirkens SOS. Frivillighetsentralen

Øyer og Tretten kirkelige råd har representanter til årsmøtet i kirkens SOS Hedmark og Oppland og i
Øyer frivillighetssentral Vi har dermed møte- og stemmerett på deres årsmøte. Britt Haaland var vår
utsending til kirkens SOS. Kari Skyberg var vår utsending til Frivillighetsentralen. Deres periode er

over, og vi må velge nye representanter.
Vedtak:
Representant til Kirkens SOS for 2 år: Borghild Nysveen, vara Ann Karin Hongshagen
Representant til Frivillighetsentralen for 2 år: Mona Janett Mosveen, Vara Alma Hovda Bø
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Referatsaker

Konfirmat-opplegget. Kragerø-leiren utgjør det meste av undervisningen for konfirmantene. Leiren
koster ca 2400,-, og menigheten betaler ungdomsledere for hver 5. Konfirmant. Det er samling med
konfirmantene ca 1 gang pr mnd i begge sokn. Konfirmantene er ministranter ved gudstjenestene i
begge kirker.
Gave til menighetene. Til nå har vi fått ca 35.000,- til menighetsarbeidet. Trosopplæring og
konfirmantopplegg vil få største delen av dette.
Ny kirkeordning- høring 2012.
Kurs i ny liturgi. Referat fra kurset. Ann Karin hadde grei redegjørelse fra kurset.
DNB har gitt tilbud om langsiktig plassering av penger på fond. Vi vil få best mulig rente, uten å
risikere aksje-spekulasjon på gavemidler gitt f.eks orgel.
Regnskap 2011 er ferdig. Det blir sendt til revisor for godkjenning. Vi kan sannsynligvis behandle det
på neste møte
Tretten kirke er med i Linda Eides Norske attraksjoner lørdag 18. Februar.

For Øyer og Tretten kirkelige råd
Berit Sundli
Kirkeverge

