DEN NORSKE KIRKE
Øyer og Tretten kirkelige råd
Møtebok nr 2/2019
Sted: Kapellet Tretten Dato: onsdag 20. mars 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, Simen Ensby, Elin Paulsrud, Arnhild
Nachtnebel, Marit Midtmagelli,sogneprest Ingunn Dalan Vik, Morten Brendløkken
Fra staben: Eli Kruke
Dessuten møtte Berit Sundli som førte protokollen
Rådsmøtesom var planlagt i februar ble avlyst
NB! FR= Fellesråd, MR= Menighetsråd
Alma ønsket velkommen og ledet møte
Sakliste.
Innkalling og møtebok fra sist møte godkjent
Sak 9/2019 MR
Siden sist, hva skjer framover
Arbeid i kirke og utvalg
Kirkekontoret flytter til nye lokaler på gamle ligningskontoret i løpet av mars.
Innvielse av det nye orgelet i Øyer 10. februar. Stor dag, godt planlagt og gjennomført av orgelkomiteen,
med Alma i spissen. Prosten var ansvarlig for gudstjenesten, der både gammelpresten Øyvind Sagedal og
nypresten Ingunn Dalan Vik var med. Kirkekaffe i prestegården, der orgelkomiteen serverte snitter, kaffe og
kake. Av de ca 100 som var i kirka, ble ca 60 med på kaffen. Her ble orgelet offisielt overlevert fra Ryde og
Berg. Det ble takket med gaver, blomster og taler. Senere ble det servert middag til 30 innbudte gjester.
Konsert med domorganist Kåre Nordstoga om kvelden fylte kirkerommet. En stor opplevelse for ca 100
frammøtte til gratis konsert.
Trosoppl.barn: babysang, krøllesamling, Lys våken, Tårnagenter. Gode samlinger med mange deltakere.
Trosopp.unge: Presentasjon av konfirmantene.
Diakoni: Vanlige møter Helsehuset og Bakketun. Gode møteplasser, stor deltakelse fra folk på institusjonen
og folke utenfor.
Kirkemusikk: Innvielsekonsert det nye orgelet ved domorganist Kåre Nordstoga. Orgelkonsert med kantor
Halgeir Skiager.
Sak 10/2019 MR
Årsmelding og regnskap 2018
Årsmelding gjennomgått punktvis og diskutert. Noen tilføyelser og noe redigering før den legges fra for
menighetenes årsmøte. Gjennomgått. Det viser et mindreforbruk på kr 36026. Overskuddet overføres til
fond menighet
Vedtak:
Årsmelding og regnskap2018 godkjennes
Sak 11/2019 MR
Minneplasser på våre kirkegårder.
Saken drøftet.
Vedtak:
Kirke og kirkegårdsutvalget skal se nærmere på dette. Legges fram for rådet senere.
Sak 12/2019 MR
Foreløbige resultat fra evalueringsmøtene i utvalgene.
Hvert utvalg vil ta opp sine treningslinjer. Saken diskutert
Vedtak:
Tas til etterretnng og det jobbes videre med retningslinjer i alle utvalg. Legges fra for rådet etter. Det kan
være hensiktsmessig å utarbeide årshjul for hvert utvalg,

Sak 13/2019 MR
Søknad fra menighetspedagogen
Ringebu fellesråd er arbeidsgiver. ØTKR behandlet søknaden og sendte vårt vedtak til Ringebu:
Vedtak:
1.
Øyer og Tretten kirkelige råd har ingen innsigelser mot Trond Klaape sin søknad om å få
redusert sin stilling fra 70 % til 40 %, vi gir vår tilslutning til at Trond Klaape fratrer sin stilling i
Øyer.
ØTKR vil likevel stille spørsmål om det juridiske ved dette. Vi kontaktet KA for å få en vurdering. Vi
fikk følgende svar:
«Jeg har sett over søknaden om stillingsreduksjon. Så lenge arbeidstakeren kun har en arbeidsgiver kan arbeidstakeren ikke
ensidig si opp deler av sin stilling. Dere må derfor behandle det som en søknad, og komme frem til det som er best for
virksomheten. Dersom dere avslår søknaden kan arbeidstakeren selvfølgelig si opp hele sin stilling.
Susann Jenset Bækken, Konsulent, Arbeidsgiveravdelingen KA»

2.
Det forutsettes at Øyer og Tretten kirkelige råd beholder 35 % lønnsmidler fra Ringebu
kirkelige fellesråd
3.
Vi må se på organisering av trosopplærings-samarbeid og fordeling av trosopplæringsmidler
på nytt, for Sør Gudbrandsdal prosti Nord, og eventuelt for hele prostiet.
Øyer og Tretten kirkelige råd mener at dette må tas tak i før sittende råd går ut i september.
Sak 14/2019 MR

Eventuelt

Møtedager vår 2019: 24.04+ Årsmøte, 22.05, 26.06+ sommerfest

