DEN NORSKE KIRKE
Øyer og Tretten kirkelige råd
Møtebok nr 1/2019
Sted: Tingberg Dato: onsdag 23. januar 2019 kl.19.00
Tilstede:Alma Hovda Bø, Synnøve Bratt, Lars Høvren, Unni Staum, Borghild Nysveen, Ann- Karin
Hongshagen, Anne Rindal Offigstad, Eli Børde, Karen Inger Aarnes, Elin Paulsrud, Arnhild Nachtnebel, Simen
Ensby, Marit Midtmagelli,sogneprest Ingunn Dalan Vik, Ole Hageløkken, Morten Brendløkken
Fra staben: Kari Irene Lien, Tone Marit Skard, Eli Kruke
Dessuten møtte Berit Sundli som førte protokollen
NB! FR= Fellesråd, MR= Menighetsråd
Alma ønsket velkommen og ledet møte det første møte i 2019
Sakliste.
Innkalling og møtebok fra sist møte godkjent
MR Sak 1/2019
Siden sist, hva skjer framover
Arbeid i kirke og utvalg
Konfirmantleiren 2019 blir et prøveprosjekt i samarbeid med Lillehammer-menigheter på Knattholmen
Kirkekontoret flytter til nye lokaler på gamle ligningskontoret i løpet av mars.
Ny prest Ingunn Dalan Vik startet den15. januar.
Frivilligfest 20. dag jul 36 personer. Tradisjonen tro, fin fest, god mat, gang rundt juletreet
Avslag fra Sparebankstiftelsen på søknad om tilskudd til det nye orgelet.
Innspurt for det nye orgelet. Det innvies 10. februar. Gudstjeneste, prosten ansvarlig. Kirkekaffe, middag til
50 innbudte gjester. Konsert med domorganist Kåre Nordstoga om kvelden
Det gamle orgelet er forsvarlig pakket og sendt til Litauen
Orgelkort: Det er stort lager, prisen settes ned til kr 100,Jo-To vasker kirka i Øyer til orgelinnvielsen
Varmestyring installert i Øyer kirke og i prestegårdsalen.
Trosoppl.barn: Før jul: 4-år samlinger, babysang. Etter jul: babysang, krøllesamling, planlegge Lys våken
Trosopp.unge: Før jul: konf.innskriving, etter jul presentasjon av konfirmantene
Diakoni: Vanlige møter ipå Helsehuset og Bakketun. Gode møteplasser, stor deltakelse fra folk på
institusjonen og folke utenfor.
Kirkemusikk: Konsert Bjørn Sigurd Glorvigen 6. januar.
FR Sak 2/2019
Valg
Vedtak:
Valg av leder og nestleder i Øyer og Tretten kirkelige råd for 2019:
Leder: Alma Hovda Bø, nestleder Ann Karin Hongshagen
Kirkevalget 9.sept. 2019:
Valgstyre: Menighetsråd i begge sogn
Nominasjonskomite til valget 2019 for Øyer sokn: Alma Hovda Bø, Synnøve Bratt, Borghild Nysveen
Nominasjonskomite til valget 2019 for Tretten sokn: Eli Børde, Elin Paulsrud, Anne Rindal Offigstad
•
NB! Kurs for valgansvarlig Otta 28. mars kl 18-21
MR
Sak 3/2019 MR
Evaluering av planer og mandat i utvalgene
Vedtak:
Evaluering av arbeidet i utvalgene sammen med utvalgets fagpersoner. Hva vil vi, hva gjør vi, hvordan gjør vi
det. Dette vil være viktige dokument for nye menighetsråd.

Utarbeide årshjul for hvert utvalg, konkretisere arbeidet, planer/ønsker om nye tiltak, vurdere arbeidsmengde,
mandat, opprette/slå sammen utvalg.
Utvalgsledere kaller inn til møte:
Trosopplæring: Karen Inger, Elin .
Diakoni: Arnhild
Kirkemusikk: Anne
Kirke/kirkegård: Synnøve
Gudstjenesteutvalg møtes til orientering: Ingunn innkaller
Evaluering fra utvalgene legges fram i rådet før påske?

MR

Sak 4/2019 FR Arbeid med visjon og strategi for menighetene i Øyer og Tretten Jfr Sak
59/2018
Hva vil vi med kirka i Øyer og Tretten?
Vedtak:
Planlegge prosess og arbeid med hva vi vil med kirka vår, hvordan få aktivitet -mot en visjon og strategiplan.
Skrive om / be om innspill i Klokkeklang. Forslag om åpent møte for å starte en prosess for dette store området.
Dette viktige arbeidet bør startes i dette rådet, og videreføres i neste valg-periode
MR
Sak 5/2019
Oppnevne personer til ØTKR representant hos samarbeidspartnere
Vedtak:
Valgt til å representere Øyer og Tretten kirkelige råd :
•
Kirkens nødhjelp-kontakt: Ann-Karin og Unni
•
på årsmøte til Kirkens SOS: Alma og Marit Midtmageli
•
på årsmøte til Frivilligsentralen: Alma
MR
Sak 6/2019
Aktivitetsplan ØTKR 2019
Aktivitetsplan 2019 lagt fram
Vedtak:
Aktivitetsplan 2019 vedtatt
MR+FR Sak 7/2019
Budsjett 2019.
Budsjett med fordeling av midler til arbeid i utvalg trosopplæring, ungdom, diakoni, kirkemusikk
Vedtak:
Det framlagte budsjett 2019 justeres på noen punkter. Vedtas med disse endringer
MR
Sak 8/2019
Eventuelt
•
Simen Ensby etterlyser svar fra kommunen på vår søknad om tilskudd til det nye orgelet. Vi fikk
muntllig beskjed om at vår søknad ble avslått. Det ble diskutert om det skal sendes ny søknad til kommunen.
•
Marit Midtmageli: Kondolanseprotokoll ved begravelser. Saken drøfta.
•
Diakon i Øyer. I Hamar bispedømme er det fra 2019 opprettet 3 nye hjemler for diakonstillinger.
Disse blir tildelt fellesråd etter søknad. Stillingene finansieres med 50 % fra staten, 50 % fra kommunen.
Diakonen er en viktig ressurs for alle i kommunen, for unge og gamle, oksne og barn være en hjelp til å
takle livets små og store krisr
Vedtak: Søknad sendes til Hamar bispedømme og til Øyer kommune om tildeling og finansiering av
diakonstilling.
•
Dagen for orgelinnvielse: Gjennomgang av dagens gjøremål.
•
Presteinnsettelse 27.januar, kirkekaffe, hjelpere
Møtedager vår 2019: 20. 02, 20.03, 24.04+ Årsmøte, 22.05, 26.06+ sommerfest

