
 

 

 

 

GODKJENT PROTOKOLL MR-MØTE 

Dag: Onsdag 8. mai 2019 

Tid: Kl.19.00 – 21.30 

 

Sted: Åpning i bønnerommet kl. 19.00.  

 

 

TILSTEDE: 

Randi Kippenes Megard (leder) 

Hans Jørgen Hagen (Nestleder) 

Åse Maria Haugstad (geistlig vara) 

Gunnar Kvalvaag (fast) 

Erling Weydahl (fast) 

Aud Nome Dueland (fast) 

Halvor Kjølstad (fast medlem under Abelones permisjon) 

Isak Aaby (fast) 

Grete Eliassen (vara) 

 

FORFALL: 

Anne Grete Listrøm 

Ole Inge Bekkelund (vara) 

Per Øyvind Bø Grønningsæter (fast) 

 

PERMISJON: 

Ragnhild Kyvik Bauge (fast) 

Abelone Tone (fast) 

 

 

 

 

 

MR 23/19 GODKJENNING AV INNKALLING 

 

  Vedtak: 

  Innkalling godkjennes. 

 

 

 



 

 

MR 24/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

  Saksdokumenter: 

  Protokoll fra MR-møtet i mars 

 

  Vedtak: 

  Protokollen fra mars-møtet godkjennes. 

 

MR 25/19 ORIENTERING – GUDSTJENESTEUTVALGET 

 

  Gudstjenesteutvalget er invitert til å orientere om arbeidet. 

GU var representert ved Åse Maria Haugland pga. Forfall fra andre 

medlemmer. 

Medlemmer i GU: Sissel Weydahl, Liv Marie, Anne Grete og Thor-Arne 

Schjander Bertnsen og Haakon Møllseter. 

GU ble opprettet i fjor, møtes når det er nødvendig. Semesterplaner og enkelte 

liturgispørsmål tas opp og det gis uttalelser til Kirkerådet. 

Resultatene av disse høringer kommer fra sentralt hold. 

Man begynte en dialog med barne-, familie og trosopplæringsutvalget rundt 

familiegudstjenesten og finne en fast ordning for disse ulike gudstjenester: 

Oppsett og bruk av kirkerommet, lengde, musikk og generelt ordning for 

gudstjenestene. Her brukes bl.a. materiale fra Søndagsskolen Norge. 

GU bemerket at det nye orgel har løftet salmesangen. 

GU understrekte det gode samarbeid med gudstjeneste-teamene. 

GU jobber målrettet med skjermbruk under gudstjenesten og universiell 

utforming i form av velfungerende teleslynge. 

 

  Spørsmål: 

 Lengde på gudstjenestene? Hvordan har drøftelsen vært rundt dette? Fra  

 forrige GU har man hatt føringer på 1 time og 15 minutter, som en målsetting. 

 Det var ønskelig at GU gjør en ny vurdering av denne målsetting og levere en 

 utredning til MR. 

 

  Salmevalg? Man bør ta noen grep i forhold til mindre kjente salmer og legge til 

  rette for innøving under gudstjenesten. 

  Forsangertjenestens funksjon og viktighet understrekes. 

 

 

MR 26/19 NOMINASJONSKOMITEENS LISTE – MR-VALG 2019 

 

  Saksdokument: MR 26/19: Nominasjonskomiteens liste (ettersendes) 

 

Ettersom nominasjonskomiteen ikke klarte å finne nok kandidater til å stille en 

full liste, har det i henhold til gjeldende valgregler blitt mulighet for 

supplerende nominasjon. Fristen for innlevering av forslag er 5. juni 2019. Det 

avholdes møte i valgstyret 5. Juni kl. 17.00-18.00.  

 

  Vedtak: 

Nordstrand menighetsråd tar nominasjonskomiteens liste og prioritering til 

etterretning. Man avventer supplerende nominasjon før endelig godkjenning av 

valglisten til menighetsrådsvalget 2019-2023. 



 

 

  

MR 27/19 KOMMUNIKASJONSARBEID VIDERE 

 

Grunnet bemanningssituasjonen i staben generelt har man ikke ressurser til å 

fortsette arbeidet rundt kommunikasjonsplan for Nordstrand menighet. 

Etter drøftelse i AU anbefaler man å utsette det videre arbeid med 

kommunikasjon i Nordstrand menighet til høsten. 

 

Vedtak: 

 Budsjettet rettes til ikke å inkludere utgifter til videre kommunikasjonsarbeid 

ved budsjettrevisjonen i juni.  

En fremtidig bestilling til en ev. ekstern ressurs innen kommunikasjon må være 

spesifikt definert. 

Dag Smemo bes lage et enkelt notat om kunngjøringene av gudstjenestene i 

Gudstjenestelisten, menighetsbladet, på nettsiden og på Facebook. Hva vi 

ønsker å ha med i disse kunngjøringer og hvordan vi kan lage gode rutiner, 

uten at det nødvendigvis skal øke stabens arbeidsbyrder. 

 

MR 28/19 KRUSIFIKS PÅ ALTERET 

 

  Det har blitt ønsket at man får tilbake et krusifiks på alteret i Nordstrand kirke. 

 

  Vedtak: 

  Gudstjenesteutvalget bes utrede ulike løsninger for det gamle krusifiks i  

  Nordstrand kirke. 

 

MR 29/19 SALMEBØKER 

 

  Det er ønskelig med flere salmebøker i Nordstrand Kirke  

 

  Vedtak: 

  Det legges inn 5000 kr. hvert år til innkjøp av salmebøker hvert år fremover. 

  Dog inntil 350 stykk totalt. 

 

 

MR 30/19 GRØNN GRUPPE – MILJØTILTAK I NORDSTRAND KIRKE  

 

Det er ønskelig å etablere en grønn gruppe som kan ha fokus på ulike 

miljøtiltak innad i menigheten, herunder f.eks. kildesortering, utredning av 

mulighet for solcelle-anlegg (ENØK) på menighetssenteret og andre tiltak. 

 

 

 

  Vedtak: 

  Nordstrand menighetsråd er svært positive til å etablere en grønn gruppe.  

  Teknisk komite og diakon Ingunn Yri Øystese får innledningsvis i oppdrag å 

  komme med forslag til medlemmer. 

 

 

 

 



 

 

MR 31/19 ORIENTERINGSSAKER 

  

  MR 31/19-1 – Nytt fra staben 

  v/ sokneprest og Daglig leder 

  - Søknadsfristen for sokneprest i Ljan har gått ut. 

  - Søknadsfristen for trosopplæringsmedarbeiderstillingen går ut 12. mai 2019. 

 

  MR 31/19-2 - Praktisk drift 

  v/ daglig leder  

- Klokkerne blir koplet til fredag 10. mai 2019. 

 

  MR 31/19-3 – Menighetens årsmøte 

  v/ MR-leder 

  - Gjennomgang av MRs årsmelding - rettet versjon. 

  - Åpent for spørsmål 

  - Statistikk v/ Åse Maria 

  - Regnskap 2018 

  - Kort presentasjon/orientering av barnehageprosjektet 

 

  MR 31/19-4 – 17. mai 

 Staben og ungdommene trenger frivillig hjelp til gjennomføring av 

arrangementet på Kirkebakken. 

Vi trenger 2-4 personer som kan lede togene opp fra Breiensvei og inn på 

plassen fra ca. 11.30-12.30 samt et antall personer til å bistå med rydding etter 

arrangementet (ca. 13.00-13.30). 

 Daglig leder og MR-leder tar kontakt til frivillige for å hverve.  

 

  MR 31/19-5 – Kirkemusikk-utvalget 

Det videre arbeid med oppnevnelse av nye medlemmer til KMU samt videre 

planarbeid føyes til en restanseliste som overleveres neste menighetsråd. 

 

  MR 31/19-6 – Fasteaksjonen 

  147.000 kr. Kom inn ved årets fasteaksjon. Dette er en nedgang på 50.000 

   mindre enn i fjor. 

  MR 31/19-7 – Valgkurs 22. august 2019 

  Tas opp på neste møte. 

   

  MR 31/19-8 - Årsregnskap 2018 

  v/ daglig leder 

 

  MR 31/19-9 - Gunnar Kvalvaag 

  Enhetlig ledelse i Oslo 

- Ekstraordinært møte i hovedkomiteen. KfiO forsvinner, det etableres et  

 Kirkestyre som erstatter bispedømmet. Drift legges under Kirkestyret.  

- Prestene ansettes under Kirkestyret og øvrige stillinger legges under prostiråd 

 (syv prostiråd opprettes i Oslo). 

   

  



 

 

 

  13. september ønsker bydelsutvalget å komme til Nordstrand kirke for en lille 

  orgelkonsert kl. 18.00. 

  Daglig leder holder på å finne organist til å spille. 

  Det er ønskelig at MR stiller. 

 

Vedtak: 

  Sakene tas til orientering. 

 

 

 

Vedlegg: 


