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Innkalling til møte i 

Menighetsrådet i Høybråten, Fossum og Stovner  

Torsdag 25.01.2018 kl. 19.00 i Stovner kirke 

Faste medlemmer og 1.vara innkalles til MR-møte. Forfall meldes snarest mulig til 

menighetsforvalter Anne Mette Tangen, mobil 908 55 399, e-post: at436@kirken.no  

Det er viktig å understreke at alle varamedlemmer er velkommen til å delta på MR-

møtene. 

 

 

Saksliste 
 

MR 01/18 Innkalling og dagsorden 

  Forslag til vedtak: Godkjennes. 

  

MR 02/18 Protokoll MR 13.12.2017      Vedlegg

  Forslag til vedtak: Protokoll MR 13.12.2017 godkjennes.   

   

MR 03/17 Protokoll AU 13.12.2017 og 10.01.2018    Vedlegg 

AU-protokollene av 13.12.2017 og 10.01.2018 er vedtatt av AU. 

Forslag til vedtak: Protokollene fra AU 13.12.2017 og 10.01.2018 tas til 

etterretning. 

   

MR 04/18 Åpen post 

 

MR 05/18 Orientering ved sokneprest og daglig leder 

 

MR 06/18 Besøk av prost Øyvind Stabrun 
Innledning og samtale. MR blir kjent med prosten, og prosten blir kjent med 

MR. 

 

 MR 07/18 Plan for MR 2018       Vedlegg 
Planen ligger vedlagt. Se også protokoll fra AU 10.01.2018. 

 

MR 08/18 Høring - Endring av navn på Østre Aker prosti   2 Vedlegg 

  Endring av navn på prostier og da særlig- endring av navn på Østre aker prosti! 

I vedlagt notat fra Oslo Bispedømmeråd(OBDR) 97/11- til møte i OBDR 6.11 

drøftes mulige endringer av navn på prostier i Oslo og ulike prinsipper som kan 

ligge til grunn for evt. endringer, 

Saken var og oppe i forbindelse med sammenslåing av menigheter i 

Groruddalen i 2012. Da kom det opp forslag fra menigheter i Groruddalen om 

å endre navnet på prostiet til Østre Aker, Groruddalen prosti.  

Etter behandling i OBDR 6.11. 2017 ble det gjort vedtak om å foreslå at Østre 

Aker Prosti endres til Groruddalen prosti og saken er nå sendt ut til høring i 

menighetene i Østre Aker Prosti 
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MR må drøfte saken ut fra de to vedlagte notatene.  AU tror at navn på prostiet 

primært har «indrekirkelig» betydning. Samtidig tror vi at navnet Groruddalen 

prosti, kommuniserer bedre med ulike etater og organisasjoner og med folk 

flest. Groruddalen er og et begrep som har festet seg i folks bevissthet mht. å 

identifisere seg med denne delen av Oslo 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet i Høybråten, Fossum og Stovner menighet 

gir sin tilslutning til at prostinavnet endres fra Østre Aker Prosti til 

Groruddalen prosti. 

 

MR 09/18 Referatsaker        Vedlegg 
  Gudstjenesteutvalget 22.11.2017. 

 

Forslag til vedtak: Referat fra gudstjenesteutvalget 22.11.2017 tas til 

orientering 

 

MR 10/18 Orienteringer        

 

Eventuelt 

 

 

VEL MØTT! 

 


