DEN NORSKE KIRKE
Øyer og Tretten kirkelige råd

Møtebok nr 7/2019
Sted: Prestegarden Dato: onsdag 28. august 2019 kl.19.00
Tilstede :Alma Hovda Bø, Synnøve Bratt, Lars Høvren, Borghild Nysveen, Ann- Karin Hongshagen, Eli
Børde, Elin Paulsrud, Anne Rindal Offigstad, Arnhild Nachtnebel, Karen Inger Aarnes, Simen Ensby, Marit
Midtmageli, sogneprest Ingunn Dalan Vik, Morten Brendløkken, Wenche Haugen
Forfall: Unni Staum, Solveig Fossum Nymoen, Ole Hageløkken
Dessuten møtte Berit Sundli som førte protokollen
Alma ønsket velkommen og ledet møte
Sakliste.
Innkalling og møtebok fra sist møte godkjent
Sak 28/2019 MR
Siden sist, hva skjer framover
Arbeid i kirke og utvalg
• Det har vært utlyst 3 stillinger i sommer: 100 % kirkeverge, 50 % diakon (nyopprettet stilling), 35 %
menighetspedagog (ansettelse i ØTKR). 7 søknader til kirkeverge, 3 søknader til diakon, 2 søknader
til menighetspedagog. Det er gode søkere til alle stillinger. Intervju og ansettelse vil være i
august/september for alle stillinger.
• På fjellmessene i sommer var det bra deltakelse: Åstkjørkja ca 60 pers., Svarverstugugrava ca 50
pers, (begge steder var det også dåp), Lyngkampen 13 pers.
• Et ekstra formiddagstreff på Helsehuset før ferien var populært. God underholdning, godt samvær.
Formiddagstreff i høst i begge sogn starter opp torsdag 29.08
• Ungdomsutvalget organiserer konfirmantfesten etter samtalegudstjenesten. Trosopplæringsutvalg
både barn og ungdom skal ha planleggingsmøte 5. september. Inger Strangstad har engasjement som
menighetspedagog i 30 % stilling til 30. september.
• Kirke og kirkegårdsutvalget jobber med konfirmantjubileum i begge sogn. Invitasjoner er sendt ut.
• Befaring for vanntåkeanlegg i Tretten kirke. Det skal nok en gang inn i kommunens økonomiplan, så
nye kalkyler må legges fram. Forrige tilbud var fra 2016
• Befaring i Øyer kirke. Odd Magne Tuterud fra teknisk etat i Øyer kommune var med. Tuterud settrs
opp kostnadsoverslag over prioriterte tiltak. Planer for vedlikehold i Øyer kirke må inarbeides i
kommunens budsjett og økonomiplan. Spirets forfatning ansees som strakstiltak.
Sak 29/2019 MR
Valg mandag den 9. september 2019,
Kirkevalget er samtidig med kommunevalg. Valglokaler er på Tingberg i Ungdomsklubben, på Tretten i
Blåsalen, Tretten samfunnshus. Valglokalene har åpent fra 10-20. Opptelling av stemmer i Prestegården.
Det settes opp 2 personer på hvert skift. Manskap til valgdag på Tretten er fullt opp. I Øyer mangler det pr.
dato noen navn.
Vedtak:
Info tatt til etterretning
30/2019 FR Budsjett-oppfølging
Etter anmodning fra regnskapsfører må budsjettet justeres for å gå i balanse. Dette grunnet KLPinnvestering og avskrivning.
Vedtak:
1.
Udekket i investering kr 21 093,- dekkes av disposisjonsfond ØTKR
2.
Inndekning av merforbruk kr 158 602,- er ved økning av inntekter på følgende poster «refusjon fra
andre» kr 20 000,-, «gaver fra andre» kr 100 000,- samt «arrangement inntekt» på kr 38 602,-

Sak 31/2019 FR
Ansettelse diakon 50 % stilling og menighetspedagog 35 % stilling.
Administrasjonsutvalget la fram innstilling:
Innen fristen var det kommet inn 3 søknader. Det er 1 søker til diakonstillingen, 2 søkere til diakon og
menighetspedagog-stillingene.
Etter dialog med diakonikonsulent i Hamar bispedømme Hanne Engdal og leder i diakoniforbundet Ingunn
Liseter, er det en kandidat som har relevant utdanning og erfaring til diakonstillingen. Det kreves at
diakonen som ansettes må ha mastergrad i diakoni.
Den aktuelle kandidaten mangler studiepoeng før full mastergrad. Hun er villig til å ta master i diakoni og
ser for seg deltidsstudier i 4 år. Hun kan begynne i stillingen som diakon senest 01.10.2019. I stilling som
menighetspedagog i Sør Fron har hun 3 mnd oppsigelse, oppstart hos oss vil være 01.01.2020.
Vedtak:
Ann Kristin Fauske Mathisen tilbys stillingen som diakon i 50 % stillling med oppstart senest 1. oktober
2019 og som menighetspedagog i 35 % stilling med oppstart 1. januar 2020.
Sak 32/2019 MR
Revidering retningslinjer utvalg.
Retningslinjer for utvalg er ment som en mal, «ei oppskrift» for utvalget. Hva som forventes at de skal gjøre,
ei god hjelp for nye medlemmer i utvalgene. Etter diskusjon ble noen punkter endret.
Vedtak:
Retningslinjer for utvalg vedtas, og gjelder til ny revidering er påkrevet
Sak 33/2019 MR
Evaluering årets konfirmantleir på Knattholmen
Elin Paulsrud var med fra ØTKR som voksenrepresentant sammen med leiransvarlig sogneprest Ingunn.
Elin var imponert over organiseringa på leiren. Det gode forarbeidet som var gjort og den gode
gjennomføringa. Lillehammer, Søre Ål, Nordre Ål, Øyer og Tretten menigheter hadde til sammen 138
konfirmanter på årets leir. Oversiktlig, gode lokaler, gode boforhold, god forpleining, god opplevelse, godt
innhold, fornøyde deltakere. Undervisningsansvarlig var menighetenes egne ansatte.
Årets leir blir evaluert med fagpersoner fra alle menighetene. Vi tar opp saken om videre samarbeid neste
rådsmøte etter at trosopplæringsutvalget har kommet med uttalelse.
Vedtak:
Info tas til etterretning
Sak 34/2019 MR
Eventuelt
Simen Ensby orienterte om planer om at kirkekontoret kan få gode lokaler til prestegården. Det er flere
offentlige organer som skal uttale seg i denne prosessen, bl.a.: Øyer kommune, Arbeidstilsynet,
Riksantikvaren, Opplysningsvesnets fond. Det jobbes videre med denne saken.
Vår sogneprest har ønsker om å flytte inn i prestegården på et senere tidspunkt. Tidsperspektivet er ikke
konkretisert.
Det ville være fantastisk om prestegården igjen ble senter for vår lokale kirke, et godt sted for mange
aktiviteter, med tilbud for unge og gamle.

Nye datoer for rådsmøter høsten 2019:
25. september på Tretten. Gammelt råd
30. oktoberi Øyer. Nytt og gammelt råd
27. november på Tretten. Nytt råd

