DEN NORSKE KIRKE
Øyer og Tretten kirkelige råd

Kongsvegen 325, 2636 ØYER
den 20.06.2012
Tlf: 61268220/97601055
e-post: berit.sundli@kirkekontoret.no

Møtebok Øyer og Tretten kirkelige råd
Møtedato:
19.06.2012
Møtetid:
kl. 19:00
Møtested:
Møterom Lågen, Tingberg
Tilstede: Geir Korslund, Kristian Tande, Svein Ørslien, Alma Hovda Bø, Synnøve Bratt, Ann Karin Hongshagen,
Elin Paulsrud, Gro Helene Hjelmstad, Øystein Svendsen, Ivar Bryhn, Hermod Botterud, Lill Chanett Andersen,
Amund Sandvik, Ole Christian Mathisen, Kåre Solbakken, Øyvind Sagedal
Forfall: Borghild Nysveen, Eldar Kjørstad, Bente Kråbøl,
Dessuten møtte Berit Sundli som førte protokollen.

Geir ønsket velkommen og ledet møtet.
Møtet åpnet med ei sommersalme, Øyvind Sagedal hadde åpningsord om St.Hans. Geir Korslund leste
dikt Gudstjeneste av Hans Børli
Innkalling til møte godkjent.
Møtebok fra møte 17.04-.2012 godkjent med kommentar sak 12/2012 om at det ikke sendes ut
info om offergave til orgel sammen med invitasjon tilkonfirmantjubileum

Sak 16/2012 Lokal grunnordning for gudstjenesten - Tilleggsopplysninger.
Det vises til vedtak i det kirkelige råd, sak 45/2011 Lokal grunnordning for gudstjenesten. Vår lokale grunnordning
ble godkjent av Hamar biskop i brev av 22.02.2012. Men biskopen bad om tilleggsopplysninger vedr tre punkter i
vår grunnordning innen 1.juli 2012.
Gudstjenesteutvalget har drøftet spørsmålene i møte 21.03.12 og kommet med forslag i saken. Utvalgets forslag
ble lagt frem på menighetenes årsmøte 29.03.2012, og menighetsmøtet gav det sin tilslutning. Saken legges herved
fram for det kirkelige råd.
Vedtak:
Øyer og Tretten kirkelige råd vedtar gudstjenesteutvalgets forslag, som er slik:
- Tekstform i Fadervår: Vi vil fortsette med - Fader vår du som er i himmelen.
- Hovedgudstjenesten: Vi vil bruke samme ordning for alle hovedgudstjenester gjennom hele kirkeåret med
alternative opplegg for følgende gudstjenester: Fjellmesser med forenklet gudstjeneste og familiemesser etter
kirkerådets forsøksordning. Samtalegudstjeneste følger alterbokas liturgi for prekengudstjeneste. Andre
gudstjeneste på julaften, Taizegudstjenester, Jonsokmesse på Kjørkjehaugen i følge vedlagte beskrivelser.
- Årsplan for gudstjenester. Vi vil fortsette med samme ordning som nå, slik det fremgår av vedlagte Kirkeårshjul.

Sak 17/2012 Tertialrapport 1. tertial 2012
Referat: Regnskapsrapporten for 1. tertial er drøftet økonomiutvalget. Følgende ppunkter ble belyst:
Lønnsutgiftene på fast lønn, feil postering
Energiutgiftene, her ligger det an til besparelse.
Forsikring, feil postering
Verktøy/instrument/utstyr foreslås tilleggsbevilgning på kr. 80.000,- som dekkes av disposisjonsfondet.
Festeavgift er mer enn budsjettert, årsaken er at enkelte festere forhåndsbetaler for flere år.
Tilskudd/gaver fra andre: Gaver til Orgelkomiteen avsettes til budne fond på kr. 271.000,Vedtak:
Tertialrapport tatt til underretning. Det tilleggsbevilges kr 80.000 til konto 32003. Utgiften dekkes av
disposisjonsfond fellesråd

Sak 18/2012 Bruk av bundet fond.
Pengene som står på bundet fond Restaurering Tretten kirke er gaver gitt til kirka og minnegaver gitt ved
begravelser.
Vedtak:
Midler på bundet fond restaurering Tretten kirke ca kr 70.000,- kan benyttes til oppstart av
restaureringsarbeidet Tretten kirke, for eksempel demontering av gammelt tårn.
Sak 19/2012 Referatsaker
 Alma ga en fyldig rapport fra årsmøte for konfirmantleiren. Stor aktivitet og mye positivt arbeid, men
mangel på struktur. Det blir ekstraordinært årsmøte til høsten. Til da fungerer det sittende styre med
varamedlemmer
 Stortingsvedtak 22.mai. Endring av grunnloven
 Bemanning kirketjenerfunksjon. Anders Stenseng slutter i 50 % stilling 1. Juli. Utlysing av ledig
kirketjenerstilling vil vurderes ved arbeidet med årsbudsjett 2013.
 Medarbeidere i sommer: Erik Bratt og Amund Tande jr på grøntanlegg, Odd Letrud, vikar kirketjener
 Ferieavvikling på kirkekontoret: Berit og Kari uke 27,28,29, Øyvind 29,30,31, Morten30,31,32
 Øyvind refererte fra møte med asylmottaket.De ønsker kontakt med lokale lag og foreninger.
 Øyvind inviterte til midtsommerfeiring på prestegården. Alle velkommen. Ta med mat og drikke
 Formannskapet har gått inn for å bevilge penger i 2012 til oppstart av restaurering Tretten kirke
 Møtedatoer høst 2012: 28.08., 25.09.,30.10.,27.11
Referatsaker tatt til underretning.

Nestleder overrakte blomster til Geir og Turid Korslund, med ønsker om god jubileumsfeiring

Øyer og Tretten kirkelige råd
Berit Sundli
kirkeverge

