DEN NORSKE KIRKE
Lillehammer kirkelige fellesråd

PROTOKOLL
Fra møtet i Lillehammer kirkelige fellesråd 12.01.2011 kl.19:00 – 20:50
Møtested: Kirkevergens kontor, Skoletorget 8, 2.etg
Forfall: Marit Lang-Ree Finstad, Thorstein Ouren, Bjørn Arlien
Vararepresentanter: Eivind Mæhlum, Per Rasmussen
Andre: Reidun Bjørke, Magnar Pettersen
Merknader til protokollen fra møtet 08.12.2010: ingen

11/001

Åpning

Til åpning delte prosten noen tanker med utgangspunkt i Luk.13,6-9. Gi livet en sjanse!

11/002

Innkalling og saksliste

Det var ingen merknader til innkallingen. Det ble meldt to ekstra saker til sakslisten:
 Vår Fedrearv
 Kirken og ungdoms-OL.

11/003

Orienteringer

 Arbeidet med å skifte tak på Vingrom kirke har startet.
 Kommunestyret har vedtatt at festeavgift for grav knyttes til kommunal deflator.
Videre vedtok kommunestyret at avgift for kremasjon legges på den som sørger for
gravferden. Endringene gjelder fr.o.m 01.01.2011.
 Lillehammer kirkelige fellesråd er nå lagt direkte under rådmannen. Vår kontaktperson
er kommunalsjef Bjørn Lie.
 I november 2010 sendte kirkevergen et brev til sykehuset Innlandet vedr. rutiner ved
kremasjon og urnenedsettelse av aborterte foster. Kirkevergen orienterte om
Gravferdslovens bestemmelser om rett til grav og registrering av gravlagte.
 Fredag 07.01.2011 hadde kirkevergen, assisterende kirkeverge, verneombudet og de
tillitsvalgte møte med vår IA-kontakt i NAV. Det ble da underskrevet en ny IA-avtale.
 Nytt fra menighetsrådene: Vingrom: Kirkevalget blir en stor utfordring. Det har vært
arrangert flere godt besøkte konserter. Fåberg: Jobber også med forberedelser til
Lillehammer kirkelige fellesråd
Skoletorget 8
2609 Lillehammer

Telefon: 61 27 08 90
Telefax: 61 27 08 99
e-post: magnar@kirkekontoret.no
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høstens valg. Søre Ål: Østnytt var til stede og sendte direkte fra juletrefesten i Søre Ål
kirke. Menigheten ser fram imot at arbeidet med kirkegårdsutvidelsen og flytting av
innkjørsel og parkeringsplass kommer i gang. Lillehammer: Forberedelser til valget:
Første store utfordring blir å få på plass en nominasjonskomite. Menigheten bruker
mye tid på utarbeidelse av diakoniplan, og inviterer bl.a menighetsrådene i Nordre Ål
og Søre Ål til et møte for å drøfte felles utfordringer. I forbindelse med dette arbeidet
vil man se om det er mulig å bruke kapellet ved Lillehammer kirke som gatekapell.
Menighetsrådets leder og nestleder er gjenvalgt. Nordre Ål: Menigheten har arrangert
en vellykket, godt besøkt juletrefest.

11/004

Refusjon av lønnskostnader til prostens saksbehandler

I forbindelse med rapportering av lønnskostnader 2010 for prostens saksbehandler har det
oppstått uenighet om hvilke lønnskostnader vi faktisk skal få refundert.
Kirkevergen har tatt utgangspunkt i brev av 19.10.2006 fra Hamar biskop, hvor det heter at
”bispedømmet vil refundere alle lønnsutgifter som Fellesrådet har med stillingen som
saksbehandler for prost”.
Fellesrådet diskuterte saken, og fattet følgende
VEDTAK: Lillehammer kirkelige fellesråd retter en henvendelse til Hamar biskop og ber om
at de faktiske lønnskostnadene ved stillingen som saksbehandler for prosten refunderes. Det
vises i den sammenheng til brev av 19.10.2006 fra Hamar biskop.
Samtidig ber vi om å få oversendt forslag til avtale om hvordan tilskuddet skal beregnes.

11/005

Budsjett 2011

I forbindelse med gjennomgang av budsjettet for 2011, vedtatt av fellesrådet 08.12.2010, ble
det fra økonomiavdelingen stilt spørsmål ved om ikke gamle underskudd på i underkant av 2
mill. burde dekkes inn innenfor budsjettet.
Kirkevergen har vært i møte med kommunalsjef Bjørn Lie, og på hans anbefaling fattet
fellesrådet følgende
VEDTAK: a) Vedtatt budsjett for 2011 opprettholdes slik det foreligger. Det presiseres at
budsjettet bygger på en forutsetning gitt av formannskap/kommunestyret om at gamle
underskudd på til sammen ca.2 mill dekkes i forbindelse med regnskap/årsavslutning 2010.
b) Fellesrådet vedtok justert prisliste for tjenester på kirkegårdene (vedlagt).

11/006

Investeringsbudsjett for 2010

Fellesrådet fattet følgende
VEDTAK: a) Investeringsbudsjett for arbeidene med rehabilitering av taket på Vingrom
kirke ble vedtatt. Budsjettet legges ved protokollen.
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b) Investeringsbudsjettet for utvidelse av Søre Ål kirkegård tas opp til ny behandling etter at
formannskapet har drøftet hvordan investeringsbehovet kan løses.

11/007

Vår Fedrearv

Det har vært avholdt et møte i styret for Vår Fedrearv. Per Halstein Nielsen fortsetter som
styreleder, men det er fremdeles ingen som har tatt på seg å være redaktør.
Elise Bulie har imidlertid tatt på seg ansvaret for å sammenkalle redaksjonskomiteen til et
møte med det snareste. Hun ber i den forbindelse om at Fåberg menighetsråd velger en person
til redaksjonskomiteen, og at Nordre Ål menighetsråd bekrefter hvem som er deres
representant.
Målsetningen er å få ut 2 eller 3 nr i år. Det er mulig at det legges opp til ambulerende
redaktøransvar. Martha Resset ved Lillehammer Grafiske er fremdeles en viktig
samarbeidspartner.

11/008

Kirken og ungdoms-OL

Lillehammer har sendt søknad om å få arrangere ungdoms-OL i 2016, og Per Halstein Nielsen
ønsket at fellesrådet skulle drøfte kirkens rolle i forbindelse med arrangementet.
Fellesrådet drøftet saken, og anførte følgende:
 Kirken har ved tidligere OL vært en viktig samarbeidspartner for arrangørene; - ved
OL på Lillehammer var den kirkelige aktiviteten i stor grad knyttet til Nordre Ål kirke.
Det var ansatt egen anleggsprest (Vidar Bergsland) og egen daglig leder (Knut
Brakstad) for kirkens OL-arbeid. Begge disse stillingene var finansiert av LOOC.
Dersom Lillehammer tildeles ungdoms-OL i 2016, ønsker man også å bruke Nordre
Ål kirke.
 Vi bør allerede nå starte arbeidet med å få på plass en OL-komite.
 Det finnes mye god kompetanse og erfaringer fra OL-94 som vi kan bygge på!

Magnar Pettersen
kirkeverge
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