DEN NORSKE KIRKE
Øyer og Tretten kirkelige råd
Møtebok nr 9/2019
Sted: Øyer prestegård Dato: onsdag 30. oktober 2019 kl.18.00
Tilstede: Det gamle rådet, det nye rådet
Forfall: Solveig Fossum Nymoen, Kjell Olav Dalåmomo, Ole Hageløkken, Marianne Staum,
Lillian Urdahl, Tove Brennhaugen
Staben, unntatt Ann Kristin Fauske Mathisen.
Nytilsatt kirkeverge Anne Berit Riisehagen Gillebo møtte
Dessuten møtte Berit Sundli som førte protokollen
Alma ønsket velkommen og ledet møte. Ingunn prest hadde åpningsord, etterfulgt av ei
salme.
Innkalling og møtebok fra sist møte godkjent

Siden sist:
TUB : Babysang på Kapellet er godt i gang. 7-10 babyer er med
TUU: Konfirmantinnskriving for begge sogn i Prestegården
Kirke/kirkegård: Konfirmantjubileum i begge sogn. Festen for Øyer i prestegården, for
Tretten i Bådstø. Gode arrangement
Prestegården: Arr. med Bruaseth, ca 90 pers. samarbeid med Historielaget
Sing song singers medvirket i gudstjeneste i Øyer. Stor glede..
Sak 41/2019 MR
Presentasjon av det nye rådet.
Alle tilstedeværende; stab, medlemmer og varamedlemmer ble ønsket velkommen og
presenterte seg selv.
Sak 42/2019 MR
Orientering om menighetenes arbeid i utvalgene
Alma orienterte om arbeidet i menighetene, permer med info om råd og utvalg ble delt ut.
Håndbok for menighetsråd og kirkelige fellesråd ble delt ut.
Sak 43/2019 MR
Gruppearbeid, gammelt råd og nytt råd.
Hvert utvalg med gamle og nye medlemmer jobber i gruppe. Overføring av erfaringer og
oppgaver. Ut fra medlemmenes ønsker var forslag til bemanning i utvalgene gjort på forhånd.
Godt gruppearbeid i alle utvalg, der nyttig informasjon og erfaringer ble utvekslet.
--------------------------- Mat og takk til det gamle rådet. -----------------------------Pizza og mineralvann ble servert fulgt av kaffe og kake. Det var takk til det gamle rådet for
velgjort arbeid, de fikk en rose hver. Alma har vært en svært aktiv leder og ble takket fra
rådet og fra staben. Etter fotografering og hyggelig samvær fikk det gamle rådet forlate
møtet, de nye medlemmene fortsatte møtet.
Sak 44/2019 FR
Konstituering
Valg ble foretatt av avtroppende leder Alma.
Leder ØTKR i 1 år: Marit Getz, Øyer

Nestleder ØTKR i 1 år: Elin Paulsrud, Tretten
Arbeidsutvalg ØTKR i 4 år: leder, nestleder, Simen Ensby, Øyer og Åse Margrethe Vasrud,
Tretten
Administrasjonsutvalg: Leder, nestleder, tillitsvalgt
Representanter i utvalg ble som foreslått i møtet.
Noen utvalg kompletteres:
Utvalg for kirkemusik: Svein Nystrøm + en fra Tretten( velges senere)
Klokkeklang: Alma Hovda Bø, Marit Getz, Eli Kruke, Tone Skard
Prestegården: Simen Ensby, Hilde skøyen Marianne Staum, Borghild Nysveen
Gudstjenesteutvalg: Marit Melberg.
Sak 45/2019 FR
Orientering om Øyer og Tretten kirkelige råd
Arbeid i utvalgene utgjør det som tradisjonelt er menighetssrådets oppgaver. Både faste
medlemmer og varamedlemmer er med her.
Fellesrådet består av de faste medlemmene, første varamedlem fra hvert sogn møter på alle
rådsmøter. Deres oppgaver er i samarbeid med kirkevergen: Økonomistyring,
gravferdsforvaltning, kirkebygg, kirkegårder, personalansvar. Kirkevergen er delegert
ansvaret den daglige driften av kirkekontoret.

