DEN NORSKE KIRKE
Øyer og Tretten kirkelige råd

Kongsvegen 325, 2636 ØYER
den 24.04.2013
Tlf: 61268220/97601055
e-post: berit.sundli@kirkekontoret.no

Møtebok Øyer og Tretten kirkelige råd
Møtedato:
23.04.2013 Møtetid: kl. 19:00
Møtested:
Møterom Åsta, Tingberg
Tilstede: Geir Korslund, , Svein Ørslien, Alma Hovda Bø, Synnøve Bratt, Gro Helene Hjelmstad, Ann Karin
Hongshagen, Elin Paulsrud, Eldar Kjørstad, Borghild Nysveen, Kåre Solbakken, Morten Brendløkken, Øyvind
Sagedal
Forfall: Kristian Tande, Øystein Svendsen , Bente Kråbøl
Dessuten møtte Berit Sundli som førte protokollen.
Vi åpnet møte med Tårnagentsangen og orientering om arrangementet med tårnagentene i helgen.
Geir ønsket velkommen og ledet møtet.
Innkalling til møte godkjent.
Møtebok fra møte 19.02.2013 godkjent.

Sak 17/2013 Kirkelig organisering fra 2015
Vårt lokale forsøk med et felles kirkelig råd for Øyer og Tretten menigheter avsluttes i 2015.
Både Øyer menighet og Tretten menighet har gått inn for at et felles kirkelig råd blir fast
ordning. Ordning skal godkjennes av kirkerådet eller kirkedepartementet Vi begynner
arbeidet med fremtidig kirkelig organisering, med utgangspunkt i vår nåværende ordning og
de erfaringer vi har fra prøveperioden.
Vedtak:
Organiseringen av Øyer og Tretten kirkelige råd gjennomgås med sikte på forenkling av
utvalgsstrukturen og retningslinjene for utvalgene.
Sak 18/2013 Tildeling av trosopplæringsmidler
Orientering: Oppstartmøte for trosopplæringsmidler var den 3. april i Øyer. Arbeidsgruppa
som har vært i virksomhet la fram forskjellige modeller for hvordan midlene kan utbetales til
menighetene. Menighetsrådene får dette til behandling og vedtak skal fattes helst før
sommeren.
Konklusjon: Kirkeverge og rådsleder kontakter de 3 andre fellesrådene i Sør Gudbrandsdal
prosti.
Sak 19/2013 Orientering fra kirkeutvalgets arbeid
Synnøve Bratt orienterte om kirkutvalgets arbeid framover: Sette opp liste over kirkeverter for
2. halvår, konfirmantjubileer i begge sokn, pynting til 17. mai på ungdomsskolen og i Tretten
kirke
Sak 20/2013 Telefongodtgjøring til kirkens ansatte
Alle ansatte bruker i dag egen mobiltelefon. Kantor og kirketjener har kr 50,- i
telefongodtgjørelse. Kirkeverge har ingen godtgjørelse. Det ble lagt fram 2 alternative
løsninger på telefongodtgjørelse.
Vedtak:

Vi knytter oss til Øyer kommune sin avtale, med Telenor som leverandør.: Bedrifts total
kr. 199 med binding, inkluderer 3000 ringeminutt og 3000 sms i mnd.
Sak 21/2013 Referatsak
Vårdugnad på kirkegårdene. Den 29. april på Tretten, den 30. april i Øyer. Begge dager fra kl
16 og utover ettermiddagen. Plakat satt opp.
Menighetenes årsmøte. Geir orienterte. 9 pers i Tretten , 18 pers i Øyer
Årsmøte i Konfirmantleiren: Leiren koster kr 2100,-, busstransport kr 600,- pr pers.
Refr fra årsmøte i Kirkens SOS. Ann Karin orienterte.
Rapp fra trosopplæring 6-åringer og Tårnagenter: Elin orienterte. Fine aktiviteter, men
trosopplæringsutvalget må få flere frivillige medhjelpere.
Brev fra biskop: Høsttakkefest. Vi har konfirmasjon den foreslåtte helga. Høsttakkefesten blir
dermed litt seinere i våre sokn.
Brev fra riksantikvaren: Grunnlovsjubileum 2014.. Vi ønsker å få skilt som forteller at Øyer
kirke var valgkirke i 1814 og vi ønsker å motta kopi av fullmakten som var sendt fra Øyer
sokn.
Vedtak:
Referatsaker tas til underretning
Berit Sundli ref

Neste møte er den 21. mai kl 19.00

