
 

 

 

 

PROTOKOLL - MR-MØTE 

Dag: Onsdag 28. august 2019 

Tid: Kl.19.00 – 22.30 

 

Sted: Møterommet under Nordstrand kirke  

 

TILSTEDE: 

Hans Jørgen Hagen (Nestleder) 

Anne Grete Listrøm 

Gunnar Kvalvaag  

Erling Weydahl (fast) 

Grete Eliassen (vara) 

 

FORFALL: 

Isak Aaby (fast) 

Randi Kippenes Megard (leder) 

Aud Nome Dueland (fast) 

Halvor Kjølstad (fast medlem under Abelones permisjon) 

Per Øyvind Bø Grønningsæter (fast) 

 

PERMISJON: 

Ole Inge Bekkelund – fraflyttet (vara) 

Ragnhild Kyvik Bauge (fast) 

Abelone Torp (fast) 

 

Orientering – Ungdomsutvalget:  

(Helene Gråbø, Hans Martin Espegren, Isak Aaby, Torgrim Grimstad, Sander Holm og Trine 

Mehus): 

Ungdomsutvalget er invitert til å gi en kort orientering om arbeidet etter behandling av sak 

39/19. 

Knut Helge Badendyck-Møller, Sander Holm og Trine Mehus møtte for Ungdomsutvalget. 

Det er mye glede å merke i ungdomsarbeidet. Man har holdt på en god stund og har nå 

opparbeidet gode rutiner og synergi-effekter i menigheten. 

Konfirmant-revy ble startet opp for 3 år siden og dette bygger opp under ungdomsarbeidet 

generelt. Over 200 konfirmanter og ledere deltar i denne. Trine Mehus er hovedansvarlig for 

dette.  

?: Det ble stilt spørsmål om muligheten for å gå bredere ut med annonsering og derved kunne 

flere oppleve konfirmantrevyen. 



 

 

 

Det har vært en voldsom økning i antall som ønsker å delta i lederkurs (80 stykk er man oppe 

i nå).  

Det er en utfordring knyttet til dette, da man er opptatt av at alle skal bli sett og få 

meningsfulle oppgaver. Det tenkes om man skal tenke andre aktiviteter inn i hvilke oppgaver 

man setter folk inn i. 

Ting må settes i system og det er et ønske om økte ressurser i form av stillinger til å bidra inn 

i arbeidet. 

Det ble gitt en oppfordring til at ungdomsutvalget kommer med konkrete forslag og ønsker til 

menighetsrådet i fremtiden. 

 

Det har blitt etablert et godt, fast og solid årshjul for ungdomsarbeidet i menigheten.  

Åpning av konfirmanttiden (Kick-off med presentasjon av de ulike tilbudene), Fasteaksjon, 

konfirmantrevyen, gudstjenester, konfirmantundervisning og konfirmantleirene og 

sommerleir. På siste sommerleir var det 70 til sammen. Knut-Helge og Marianne var med fra 

staben. 

 

Dette danner grunnlaget for et bredere ungdomsarbeid som vokser stadig. F.eks. var det 

vanlig deltakelse på OnsdagsÅpent 10-15 stykker for noen år siden. Etter stabiliseringen og 

styrkingen av ungdomsarbeidet kommer det nå 50-60 stykker på OnsdagsÅpent. 

OnsdagsÅpent har et eget styre på 10 stykker, som planlegger program. Man har ulike 

aktiviteter, kake og kakao og avsluttes med en kveldsbønn.  

 

MR 38/19 GODKJENNING AV INNKALLING 

 

  Vedtak: 

  Innkalling godkjennes. 

  Det er forslag om å gjøre sak 43/19-6 – skjermløsning i kirken. 

  En rekke tilføyelser til restanselisten ble lagt til. 

  Eventuelt punkt:  

  Kirkekaffe 29/9  

 Invitasjon til avslutningssamling for avtroppende menighetsråd v/ Gunnar 

Kvalvaag   

 

 

MR 39/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

  Saksdokumenter: 

  Protokoll fra MR-møtet i juni 

 

  Vedtak: 

  Protokollen fra juni-møtet godkjennes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

MR 40/19 REGNSKAP 2019 OG BUDJSETT-REVISJON 2019 

   

  Daglig leder legger frem regnskap for 2019 hittil og forslag til budsjettrevisjon. 

  

  Saksdokumenter (ble ettersendt mandag 26. august): 

  Drifts- og investeringsregnskap 2019 med budsjett. 

Dette vedlegges også utsendingen som excel-fil. Daglig leder anbefaler å bruke 

denne versjonen, da man her kan åpne hver enkelt kolonne og se detaljer. 

 

  Vedtak: 

 Saken ble ikke behandlet. 

Daglig leder bearbeider regnskapet til september-møtet slik det kan leses på en 

fornuftig måte. Dette i samarbeid med Jan Olav Nilsen. 

 

MR 41/19 KIRKEVALG 2019 

 

Kfr. Valgreglene (se Valghåndboken på kirkevalg.no § ) Skal Valgstyret (MR) 

oppnevne stemmestyrer for hvert av valgtingene på valgdagene. 

 

  Daglig leder legger frem forslag til stemmestyrer og bemanning for øvrig. 

 

Valgstyret (MR) må også tilse at opptellingen av avgitte stemmer foregår på 

korrekt måte, fatte beslutninger om forkasting av stemmesedler og vurdere 

personer som ikke står i manntallet (se egen veiledning i valghåndboken). 

Det trengs derfor personer fra MR til å delta i stemmeopptellingen umiddelbart 

etter valgtingene har stengt (mandag 9. september fra kl. 21.00).  

 

Vedtak: 

  Det delegeres til AU å oppnevne stemmestyre for valglokalene. 

Erling Weydahl og Anne Grete Listrøm stiller som representanter for 

valgstyret i tellekorpset. 

Menighetsrådet oppfordres til å bidra og også komme med forslag til folk som 

kan spørres om å bidra i kirkevalget. 

 

MR 42/19  LYD I KIRKEN 

I samarbeid med Pusterom har Daglig leder begynt å ordne lagerrommet på 

teknisk rom. Når dette er ferdigstilt, vil det være en klar merking av alt utstyr 

som tilhører Nordstrand menighet slik at menighetens kor har overblikk over 

hvilket utstyr som er tilgjengelig for dem. 

Ytterligere utstyr vil bli supplert løpende eller det kan inngås avtale med 

Pusterom om bruk av dere utstyr og ev. teknisk bistand. Disse avtaler inngås 

direkte mellom arrangør og Pusterom.  

 

Vedtak: 

Nordstrand menighetsråd gir AU fullmakt å stille en underskudsgaranti på opp 

til 15.000 kr. for Korstrand forutsatt at man legger til rette for billettsalg i 

forbindelse med konserten 20. oktober 2019.  

 

 

 



 

 

 

MR 43/19-6 SKJERMLØSNING FOR NORDSTRAND KIRKE 

 

Saksdokument: MR 43/19 – Notat fra Dag Smemo (Delt ut på møtet) 

 

Kfr. Behandlingen på forrige møte, har AU nå ansvar for å ferdigstille 

saksfremlegg av de ulike tilbudene som har blitt innhentet i forb. Med ny 

skjermløsning i Nordstrand kirke. 

Visuell fremstilling har ikke kommet fra Pusterom ennå.  

Notatet fra Dag Smemo inneholder en god presentasjon av løsningen. 

 

Vedtak: 

AU utarbeider søknad til biskopen på bakgrunn av alternativ 3 (lerret+ny 

skjerm rettet mot bakerste del av kirken) i Dag Smemos notat om Powerpoint 

på kirkeveggen i Nordstrand kirke. 

 

MR 44/19 ORIENTERINGSSAKER 

  

  MR 44/19-1 – Nytt fra staben 

  v/ sokneprest og Daglig leder 

 

- Ny sokneprest på Ljan Morten Holmqvist. Innsettelse søndag 1. september 

- Ny trosopplæringsmedarbeider Inger Lise Fidjeland 

 

  MR 44/19-2 - Praktisk drift 

  v/ daglig leder  

 

  MR 44/19-3 – Biskopens visitas i 2020 

 

Oslo biskop vil gjennomføre visitas i Nordstrand menighet 20. – 25. oktober 

2020. 

 

  MR 44/19-4 – Regnskap 2018 

   

  Saksdokument: Foreløpig regnskap 2018 

     

MR 44/19-5 – Menighetsblad 

 

Daglig leders vurdering: 

Arbeidet med å sette bladet fungerer særdeles godt.  

Koordinering av distribusjon (beskjed til pakkere og kjørere) for Nordstrand 

foregår nå fra menighetskontoret. Bodil Smemo hadde lagd et særdeles godt og 

oversiktlig system for dette arbeid. Inntil videre fortsetter menighetskontoret 

med å ivareta denne oppgaven. Bodil Smemo skal takkes. Staben holder i dette. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MR 44/19-6 – Møteplan for høsten 

 

  17. september (AU-møte torsdag 5. september) 

Barnehageprosjekt-komiteen inviteres for å orientere om arbeidet.  

 

  30. oktober (AU-møte torsdag 17. oktober) 

   NB: Avholdes i Forsamlingssalen under kirkerommet. 

Siste møte for sittende råd. Det nye råd deltar. 

Orientering om sittende råds arbeid, restanseliste og generell info om 

råds-arbeid.  

Det sittende råd forlater møtet, det nye råd konstituerer seg selv. 

 

MR 44/19-7 – Orgelkonsert  

Det avholdes orgelkonsert i Nordstrand kirke for bydelsutvalget fredag 

13. september 2019 kl. 18.00. 

 

Vedtak: 

  Sakene tas til orientering. 

 

 

  Eventuelt: 

 

  Kirkekaffen 29. september 2019: 

- Enkel kirkekaffe bakerst i kirken. 

 

Avslutning for avtroppende menighetsråd: 

- Tilbud om 9. eller 16. oktober 2019 hos Gunnar Kvalvaag. 

- Vurderes i AU og tas opp på neste møte   

 

Vedlegg: 

 

Restanseliste: 

- Kirkens nødhjelps-kontakt i forbindelse med Fasteaksjonen 2020. 

- Barnehageprosjektet (møte 17. september) 

- MUV-plan 

o Trykkes opp i A5-format 

o Legges på nettsiden. 

- Tiltaksplan (MUV) 

o Revideres og ferdigstilles og kan ev. presenteres for nytt MR. 

- Virksomhetsplan for Nordstrand menighet 

- Kommunikasjonsutvalg (Notat fra Dag Smemo er mottatt av staben) 

- Misjonsutvalg 

- Fellessamling mellom MR og stab 

 


