DEN NORSKE KIRKE
Øyer og Tretten kirkelige råd
Møtebok nr 8/2019
Sted: Kapellet Tretten Dato: torsdag 26. september 2019 kl.19.00
Tilstede:Alma Hovda Bø, Synnøve Bratt, Borghild Nysveen, Ann- Karin Hongshagen, Elin Paulsrud, Anne
Rindal Offigstad, Arnhild Nachtnebel, Karen Inger Aarnes, Marit Midtmageli, Elin Haugerud, Solveig Marit
Rakvaag, Tore Skaaden, sogneprest Kristinn Olasso i Sør Fron, Morten Brendløkken,

Forfall: Unni Staum, Solveig Fossum Nymoen, Simen Ensby, Lars Høvren, Eli Børde, Ole Hageløkken,
Dessuten møtte Berit Sundli som førte protokollen
Alma ønsket velkommen og ledet møte. Kristinn hadde åpningsord, etterfulgt av ei salme.
Innkalling og møtebok fra sist møte godkjent

Sak 35/2019 MR
Siden sist, hva skjer framover
Arbeid i kirke og utvalg:
Konfirmasjon: Samtalegudstjenesten var felles for begge sogn, påfølgende fest på Havrebua. Vellykket med
felles gudstjeneste og fest. Fine konfirmasjonsgudstjenester i begge sogn.
Formiddagstreff i begge sogn. Godt besøkt.
Trosopplæringsutvalget har hatt møte og planlagt høsten. 4 års samlinger og konfirmant-innskriving.
Hilsen fra Inger Strangstad som ikke kunne komme på møtet, grunnet vond rygg. Hun avslutter sitt
vikariat her den 1. oktober. Fortsetter med babysang sammen med vår trosopplærer. Hun engasjeres til
arrangementene Krøllesamling og Team båt
Konfirmantjubileer, i Øyer blir festen i Prestegården, på Tretten i Bådstø, med få påmeldte blir den
muligens flytta til Kapellet.
Utvalg for kirkemusikk planlegger Allsang i Prestegården
Oddgeir Bruaseth kommer til prestegården med foredrag den 8. oktober kl 19.
Sak 36/2019 MR
Valg 2019
Tretten sogn hadde valgdeltakelse på 18 %, Øyer sogn hadde valgdeltakelse på 15 %
Forhåndstemming på kontoret i vanlig åpningstid og på institusjonene var greit. Valg på langdag og lørdag
var svært få som benyttet seg av
Valgresultat:
Tretten menighet 2019-2023
Øyer menighet 2019-2023
Faste medlemmer
Faste medlemmer
ELIN PAULSRUD
SIMEN ENSBY
ÅSE MERETE VASRUD
MARIANNE STAUM
HENNING MARIUS KRAMPRUD INGER GRINI SKAGSOSET
TROND LØKEN
HILDE SKØIEN
MARIT KRISTINE MELBERG
MARIT GETZ
INGER NORDLIEN
BORGHILD NYSVEEN
Varamedlemmer
Varamedlemmer
JAN TORE NILSEN
SVEIN GISLE NYSTRØM
KARI JOHANSEN FLATEMO
HILDE GROTHE
WENCHE HAUGEN
SOLVEIG MARIT RAKVAAG
TOVE IREN BRENNHAUGEN
HELGE HØVREN GROTHE
STINE JOHANSEN-SOLBRAA
PER IVAR NYSVEEN
LILLIAN URDAHL
HILDE NORDLIEN ODDEN
Valgprotokoll underskrevet

Sak 37/2019 FR
Ansettelse av kirkeverge
Rekrutteringsutvalget legger fram innstilling:
Det var 7 søkere til stillingen. 3 søkere har vært til intervju. Rekrutteringsutvalgets innstilling:
1. Anne Berit Riisehagen Gillebo
2. Tone Marit Roen Skard
Hvis ingen av disse takker ja, blir stillingen utlyst på nytt.
Vedtak:
Øyer og Tretten kirkelige råd godkjenner rekrutteringsutvalgets innstilling.
Anne Berit Riisehagen Gillebo tilbys stillingen som kirkeverge i Øyer og Tretten kirkelige råd.
Sak 38/2019 FR
Prestegården, vårt samlingssted for kirkekontor og menighet
Det arbeides for at Prestegården skal bli menighetenes samlingspunkt i bygda, der kirkekontoret er
lokalisert, og der presten vår vil ha sin bolig. I dag leier Øyer og Tretten kirkelige råd Salen, bibliotek,
kjøkken og gang, toalett.
Arbeidstilsynet har i denne sammenhengen vært på befaring. De ga uttrykk for at her er det gode muligheter
for både kontor og møtelokaler. Arbeidstilsynet utarbeider et notat fra befaringen.
Opplysningsvesnets fond var på befaring og gir uttrykk for at våre planer vil være et godt utgangspunkt for
videre arbeid med benyttelse av lokalene. Vi ser for oss en tidsramme på 2 ½ år for å få dette til.
Vedtak:
Orientering tatt til etterretning
Sak 39/2019 MR
Tanker for vårt arbeid i menigheten
Hvilke oppgaver i menighetsarbeid og gudstjenesteliv tenker vi oss på slutten av vår periode, og som kan
formidles til neste menighetsråd:
• Få folk til kirka. Lage en anledning til at folk skal komme på messe. Fjellmeser og friluftsmesser er
godt besøkt.
• Prosjekt-gudstjenester- samarbeid musikk, dans, teater, samarbeid med kulturskolen
• Videreutvikle det gode arbeidet i trosopplæring som er i gang, arbeid med skole og barnehage
Gospel-kor med konfirmanter/ ungdom, barnekor.
• Øyer kirke til 300 års jubileum i 2025: Utarbeide hefte/folder om kirka, utvendig vedlikehold
• Synge gjennom litt ukjente salmerf.eks fra kl 10.50, før gudstjenesten.
• Kirkevert: Greit å dele ut salmebøker og være tl stede. Diskusjon om noen av oppgavene kan ivaretas
av andre. F.eks konfirmanter, klokker, andre frivillige.
• Vurdere info som leses i forkant av gudstjenesten og kunngjøringer i gudstjenesten.
Sak 40/2019 MR
Eventuelt
Konfirmantleir: Referat fra møte i Trosopplæringsutvalget. ØTKR har godt inntrykk også av Knattholmen
konfirmantleir. Så fremt Lillehammer menighet åpner for samarbeid også for 2020 , vil ØTKR beslutte at
neste års konfirmantleir er på Knattholmen.
Diakon i 50 % stilling er ansatt og startet her 15. september.
Rådsmøte 30. oktober: sende ut forslag om deltakelse i utvalg på forhånd. Medlemmer i gamle og nye utvalg
ser på retningslinjer og oppgaver som skal løses, overføring av kunnskap.

