DEN NORSKE KIRKE
Øyer og Tretten kirkelige råd

Møtebok nr 6/2019
Sted: Prestegarden Dato: onsdag 26. juni 2019 kl.18.00
Tilstede:Alma Hovda Bø, Unni Staum, Synnøve Bratt, Solveig Fossum Nymoen, Ann- Karin Hongshagen,
Eli Børde, Elin Paulsrud, Anne Rindal Offigstad, Simen Ensby, Marit Midtmageli, Åse Vasrud, Marit
Melberg, sogneprest Ingunn Dalan Vik
Dessuten møtte Berit Sundli som førte protokollen
Alma ønsket velkommen og ledet møte
Sakliste.
Innkalling og møtebok fra sist møte godkjent
Sak 25/2019 MR
Siden sist,
Arbeid i kirke og utvalg
Konsert Fåberg gospelkor i Tretten kirke. Konsert Barokk-ensemble i Øyer kirke
Formiddagstreff på Øyer Helsehus
Trosopplæring barn og ungdom har hatt møte. Saker var: trosoppløringssamarbeid i prostiet, korseminar i
samarb. med Ringebu, bruk av penger i trosopplæringa
Menighetspedagog, kantor, prest har hatt møte.Tema: Roller, ansvarsfordeling, funksjoner.
Felles møte med samarbeidende fellesråd om trosopplæring vedr eventuell oppløsning av samarbeidet
Junidager i Prestegarden med ca. 500 stykker innom dørene
Kveldsmat og samvær for Klokkeklang-kjørere og trykkeri
Sak 26/2019 FR
Budsjettoppfølging pr 31.05.2019
Budsjettoppfølging pr 31.05.2019 viser et mindreforbruk kr 199.738,60
Budsjettjusteringer må skje før nyttår.
Vedtak:
Budsjettoppfølging tas til etterretning
Sak 27/2019 FR
Annonsetekst kirkeverge, diakon og menighetspedagog.
Annonsetekster diskutert.
Vedtak
De 3 stillinger utlyses med fullstendig utlysningstekst i de rette kanaler. Kortfattet annonse i lokalavisa.
Utlysning nå, søknadsfirst 5. august.

Sak 28/2019 MR
Eventuelt
Bruk av kirkeverter. Rådet vil fortsette gjeldende ordning. Menighetsekretær setter opp liste for kirkevert.
Varme på orgelgalleriet Øyer kirke. Orientering i notat fra kantor Kari. Dette må ordnes før vinteren. Likeså
solskjerming.
Vedlikeholdsbehov i Øyer kirke. Kirkevergen har sendt oversikt til Øyer kommune, med ønske om snarlig
befaring.
Kontorlokaler kirkekontoret. Våre nye kontorlokaler er ikke tilfredstillende lokaler for oss. Vi må finne en
løsning snarest.
Møtedato høst 2019: Onsdager følgende dato 21.08., 18.09., 16.10., 06.11., 04.12.
Etter møtet ble det invitert til sommerfest med hatt!, råd, stab og spesielt inviterte Svein Ørslien og Trond
Klaape. Spekemat med tilbehør var menyen. Monrads loftskake ble servert til kaffen.

Sogneprest Ingunn fylte 50 i vår. Hun ble overrakt gave fra ØTKR og tale der det ble uttrykt ønske om at
hun blir prest i Øyer lenge
Etter eget ønske vil menighetspedagog Trond slutte som trosopplærer her. Han ble takket for sin gjerning i
Øyer og Tretten menigheter, fikk overrakt gave og tale der det ble uttrykkt takk for det arbeidet som han har
nedlagt i våre menigheter, og med gode ønsker for videre gjøremål.
Junidager i Prestegarden er over. I løpet av disse 14 dagene har det vært ca 500 personer i prestegarden på
forskjellige arrangement: kunstutstilling, konsert, biblioteket med den lokale boksamlinga, lokale lag og
foreninger sine møter, godværskafe.
Simen orientrete om det arbeidet som er gjort siden sommeren 2018. Simen Ensby, Unni Staum og Borghild
Nysveen fikk oppdraget å gjøre prestegardsalen trivelig. Det har de klart. I tillegg er loft og kjeller ryddet.
Hagen er oppgradert, rosehekken er gravd fram, grøntarealet er klippet, gjerder er opp-pusset, døde trær
saget ned. Alt på dugnad. Meget god innsats fra mange gode hjelpere.

