DEN NORSKE KIRKE
Øyer og Tretten kirkelige råd

Møtebok nr 4/2019
Sted: Kapellet Tretten Dato: onsdag 22. mai 2019 kl.19.00
Tilstede:Alma Hovda Bø, Lars Høvren, Unni Staum, Solveig Fossum Nymoen, Ann- Karin Hongshagen,
Anne Rindal Offigstad, Elin Paulsrud, Arnhild Nachtnebel, Simen Ensby, Elin Haugerud, Åse Vasrud, Marit
Melberg, sogneprest Ingunn Dalan Vik, Morten Brendløkken
Dessuten møtte Berit Sundli som førte protokollen
Alma ønsket velkommen og ledet møte
Sakliste.
Innkalling og møtebok fra sist møte godkjent
Sak 18/2019 MR
Siden sist, hva skjer framover
Arbeid i kirke og utvalg
17.mai , kirketjener Øyer pynta til messe på Solvang skole.
Dugnad på begge kirkegårder, godt oppmøte begge plasser.
6-års opplegg i begge sogn, påfølgende våronnmesser med såing av blomsterfrø.
2 konserter er planlagt. En med tidligmusikk i Øyer kirke, en med Fåberg gospel-kor i Tretten kirke.
Rydda loft og kjeller i prestegården, samt prestegårdshagen. Stor dugnad fra mange hold. Planleggger
junidager i prestegården med kunstutstilling.
Sak 19/2019 MR
Retningslinjer for utvalg.
Alle utvalg har gått gjennom egne retningslinjer. Forslag er revidert slik at de følger samme mal. Disse var
sendt ut før møtet i april, noe endret utgave legges ved her.
Vedtak:
God diskusjon og gode innspill. Gjort noen endringer på framlagt forslag for diakonutvalg, kirke og
kirkegårdsutvalg og utvalg for kirkemusikk
Saken blir tatt opp igjen på møtet i august
Sak 20/2019 MR
Bruk av fond
Det har vært og er påkrevet med investeringer som ikke var budsjettert i 2019. Dette gjelder puter i Tretten
kirke ca kr 50.000 snøfreser og gjerde ca 50.000 på Øyer kirkegård.
Rådet feirer junidager Øyer prestegård. Til åpningsdagene ber komiteen om et tilskudd på kr 5000,Disse utgiftene var ikke budsjettert i 2019.
Vedtak:
Rådets vedtak om bruk av fondsmidler til disse investeringene:
Snøfreser til Øyer kirkegård ca kr 35.000 dekkes fra disposisjonsfond fellesråd
Puter til kirkebenkene i Tretten kirke ca kr 50.000 dekkes fra gavefond Tretten kirke
Gjerde Øyer kirkegård ca kr 15.000 dekkes fra disposisjonsfond fellesråd
Tilskudd til Junidager i prestegården kr 5.000 dekkes fra disposisjonsfond menighetsråd
Sak 21/2019 FR
Revisjonsrapporten 2018
Legges ved innkallinga
Vedtak
Revisjonsrapporten tas til etterretning. Revisjonsrapporten trykkes i Klokkeklang
Sak 22/2019 FR
Rekruttering til ny kirkeverge.
Kirkevergen signaliserer fratreden fra stillingen 1. januar 2020, senest 1. februar 2020. Det må settes i gang
prosess med å rekruttere ny kirkeverge.

Høsten 2019 er det valg til nytt råd. Dette rådet vil være arbeidsgiver for den nye kirkevergen.
Vedtak
Rekrutteringsutvalg til kirkeverge-stilling består av leder og nestleder i fellesrådet, den som er nominert på
førsteplass for valget til menighetsråd i begge sogn, samt plasstillitsvalgt. Rekrutteringsutvalget gis mandat
til å rekruttere ny kirkeverge. Ansettelsen gjøres ved vedtak i fellesrådet.
Utlysningstekst legges fram for rådet i junimøtet.
Sak 23/2019 MR
Eventuelt
Vi har fått bevilling fra Hamar biskop til en diakonstilling i 50 %. Resten , ca 200.000,- må dekkes av Øyer
kommune. Diakonstilling blir sak i kommunestyret i morgen torsdag. Saken diskutert også i rådet.

