
 

 

 

 

PROTOKOLL MR-MØTE 

Dag: Onsdag 4. desember 2019 

Tid: Kl.18.30 – 21.30 – NB: BEMERK TIDSPUNKTET 

 

Sted: Åpning i bønnerommet kl. 18.30  

Møtet fortsetter i forsamlingssalen under Nordstrand kirke.  

 

Ansvar for åpning: Ingun 

 

Bevertning: Thomas ordner noe enkelt. 

 

TILSTEDE: 

Randi Kippenes Megard (fast) 

Hans Jørgen Hagen (fast) 

Anette Julsrud Kristiansen (fast) 

Morten Halsteinli Drivdal (fast) 

Berit Borgaard Aspesletten (fast) 

Bjarne Neerland (fast) 

Øystein Lyngroth – kom en time senere (fast) 

Anne Grete Listrøm (sokneprest) 

Tone Simonsen Munz (1. vara) 

Grethe Torvik (2. vara) 

Inger Margrethe Ofstad (5. vara) 

 

FORFALL: 

Jan Olav Nilssen (3. vara) 

Halvor Kjølstad (4. vara) 

 

Åpning i bønnerommet under menighetskontoret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MR 60/19 GODKJENNING AV INNKALLING 

 

  Vedtak 

  Innkalling godkjennes med følgende tilføyelser 

- Representant til prostiråd 

- Temakvelder 

- Representant til Østmarkskapellet 

- Representant til Diakoniutvalget 

- Representant i Barne-, familie- og trosopplæringsutvalget 

- Menighetsbladet 

- Oversikt over utvalg og eventuelle oppnevnelser 

 

 

 

MR 61/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

  Saksdokumenter: 

  Protokoll fra MR-møtet i oktober 

 

  Vedtak 

  Protokollen fra oktober-møtet godkjennes. 

 

MR 62/19 DIAKONI I NORDSTRAND MENIGHET 

 

  Diakon Ingun Yri Øystese møter på møtet. 

 

  Saksdokument: 

  Diakoniplan (separat vedlegg) 

   

Diakon Ingun Yri Øystese ga en orientering om diakoni generelt. Det er to 

grunnlagsdokumenter for diakonien på Nordstrand (Plan for diakoni i Den 

norske kirke og Diakoniplan for Nordstrand og Ljan menigheter). 

 

Det kan være nyttig å kjenne konteksten hvori diakonien i Nordstrand virker. 

Til dette kan bydelsfakta fra Oslo kommune være en god ressurs. 

 

Oversikt over diakonens primære oppgaver ble gjennomgått og viser en rekke 

viktige aktiviteter som kan ivaretas av en 50% stilling. 

 

Diakoniutvalget anbefaler en midlertidig stilling i 50% i perioden? 

 

Fondet etter salget av Nordstrandshjemmet er nå på ca. 3.000.000 kr. og dette 

har blitt brukt til lønning av diakon. 

 

Vedtak: 

Nordstrand menighetsråd går til snarlig tilsetting av en diakon i seks måneders 

prosjektstilling (50%) til å ivareta de prioriterte oppgavene i beskrivelsen fra 

Ingun Yri Øystese. 

Ansettelsesforholdet må være midlertidig og Daglig leder må forsikre seg om 

regelverket rundt dette. 



 

 

 

I tillegg nedsetter man en arbeidsgruppe bestående som skal undersøke 

muligheten for full finansiering av en diakonstilling via tilskuddsmidler. Denne 

arbeidsgruppe bør arbeide målrettet mot å ha en søknad klar innen jul 2019. 

Det anbefales at dette arbeid gjøres i samråd med arbeidsgruppen nedsatt av 

Ljan menighetsråd. 

Arbeidsgruppen består av Bjarne Neerland, Anne Grete Listrøm og daglig 

leder Thomas Ekeberg-Andersen. 

 

MR 63/19 ØKONOMIUTVALG 

 

  Nytt økonomiutvalg består av: 

Magnar Helgheim, Jan Olav Nilssen og Daglig leder Thomas Ekeberg-

Andersen. Morten Drivdal brukes evt. som ressurs i oppstarten. 

 

  Økonomiutvalget ligger frem forslag til budsjett 2020 på januar-møtet. 

 

  Vedtak: 

Nordstrand menighetsråd oppnevner Magnar Helgheim, Jan Olav Nilssen og 

Thomas Ekeberg-Andersen til økonomiutvalget. 

Økonomiutvalget ligger frem forslag til budsjett 2020 på januar-møtet. 

 

MR 64/19 OFFERLISTE FOR 2020 

   

  Saksdokumenter: 

  MR 64/19-1 – Saksutredning offerliste 

  MR 64/19-2 – Liste over søknader fra Kirkelig pressekontor 

 

  Vedtak: 

  Nordstrand menighetsråd godkjenner vedlagte offerliste for 2020. 

 

Følgende eksterne formål innvilges offer for 2020: 

Den norske israelsmisjon 

Det norske bibelselskap 

Det norske misjonsselskap 

Normisjon 

Stefanusalliansen 

ACTA 

KFUK-KFUM Speiderne 

Norges kristelige Student- og skoleungdomslag 

Norges kristelige studentforbund 

Søndagsskolen Norge 

Ung kirkesang 

Blå kors 

KIA – Kristent interkulturelt arbeid 

Kirkens bymisjon 

Kirkens nødhjelp 

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 

Sjømannskirken 

TV-aksjonen (varierende formål fra år til år) 

Himalpartner (misjonsprosjekt) 



 

 

Areopagos (misjonsprosjekt) 

Misjonsalliansen (misjonsprosjekt) 

Østmarkskapellet 

 

Misjonsprosjektene tildeles offer to ganger i løpet av året. 

 

Nordstrand menighetsråd vedtar å ta administrasjonsgebyr for offer til 

eksterne formål på inntil 15% i henhold til regelverket fra Kirkelig fellesråd. 

Etterskrift: Denne ordning er  

 

Soknepresten fordeler eksterne offerformål på gudstjenestene for 2020. 

 

 

MR 65/19 GIVERKOMITEEN 

 

  Saksdokumenter: 

  MR 65/19 – Erfaringsnotat fra Giverkomiteen 

 

  Oppnevnelse av to nye medlemmer til Giverkomiteen haster. 

  Nåværende medlemmer: 

  Dag Langmyhr 

  Jorunn Tjelle 

  Dag Smemo (går ut etter nyttår) 

  Erling Weydahl (går ut etter nyttår) 

  Thomas Ekeberg-Andersen 

 

 I notatet fra Erling Weydahl kan det leses at nedslagsfeltet blant yngre er lite. 

   

  Vedtak: 

 Giverkomiteen oppfordres til å tenke nytt rundt ressurs-mobilisering, forslag 

til nytt mandat, strategi og måter å samle inn penger på. Viktigheten av 

stabilisering av den nåværende givertjeneste understrekes. 

 

Menighetsrådet ønsker å ta et større ansvar for givertjenesten og nedsetter en 

arbeidsgruppe som sammen med giverkomiteen skal videreutvikle 

givertjenesten i menigheten. 

Arbeidsgruppen består av Thomas Haugeli-Halvorsen, Bjarne Neerland og 

Thomas Ekeberg-Andersen i tillegg til giverkomiteen. Gruppen presentere 

forslag til strategi og metoder til menighetsrådet i løpet av våren 2020.  

 

MR 66/19 KIRKENS NØDHJELPS-KONTAKT 

 

  Kontaktperson til Kirkens nødhjelps fasteaksjon trengs. 

 

  Beskrivelse av arbeidsoppgave fra Åse Maria (ble delt ut på møtet) 

Åse Maria S. Haugstad har sagt seg villig til å være KN-kontakt for neste års 

aksjon. Det trengs to frivillige til å bistå med de praktiske ting i forkant av 

aksjonen – klargjøring av bøsser, ruter og verving av frivillige. 

 

  Vedtak: 

  Saken utsettes til neste møte. 



 

 

 

 

 

 

MR 67/19 ARBEIDSUTVALG 

   

 Det anbefales å etablere et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder og 

sokneprest. Daglig leder fungerer som sekretær. 

 AU tilstreber å møtes 14 dager før rådsmøtene og sender ut innkalling til rådet 

så fort som mulig etter dette, senest 7 dager før rådet møtes. 

  AU har fullmakt til følgende: 

- Fatte løpende vedtak om endringer av offerlisten ved behov. 

- Fatte vedtak om bruk av kirkerommet mellom rådets møter. 

- Fatte vedtak om strakstiltak utover budsjettet inntil 20.000 kr. 

 

 

  Vedtak: 

  Arbeidsutvalget gis ovennevnte fullmakter 

 

MR 68/19 OPPNEVNELSE – HEDERSBOLIGENS STYRE 

   

 Det må oppnevnes et medlem fra Nordstrand menighetsråd til styret for 

Hedersboligen. 

 

Vedtak: 

  Tone Munz oppnevnes som representant i hedersboligens styre. 

 

MR 69/19 REPRESENTANT I KIRKEMUSIKK-KOMITEEN 

   

  Vedtak: 

  Inger Ofstad oppnevnes til representant i Kirkemusikk-komiteen. 

 

MR 70/19 REPRESENTANT I GUDSTJENESTEUTVALGET 

 

  Vedtak: 

  Øystein Lyngroth oppnevnes som representant til gudstjenesteutvalget. 

 

MR 71/19 REPRESENTANT I UNGDOMSUTVALGET 

 

  Vedtak: 

  Thomas Haugeli-Halvorsen oppnevnes til ungdomsutvalget. 

 

MR 72/19 REPRESENTANT – BFTU 

  

Det må oppnevnes en representant i Barne-, familie- og trosopplæringsutvalget 

 

Vedtak: 

Anette oppnevnes til BFTU 

 

 

 



 

 

 

MR 73/19 OPPRETTELSE AV MISJONSUTVALG 

 

  Vedtak: 

  Berit Aspesletten og Tone Munz setter i gang et misjonsutvalg. 

 

MR 74/19 KOORDINATOR AV MENIGHETSBLAD-DISTRIBUSJON 

 

 

  Vedtak: 

  Bjarne, Randi og Thomas jobber videre med dette. 

 

MR 75/19 TEMAKVELDER 

 

 Gunner Kvalvaag og Erling Weydahl har planlagt og gjennomført temakvelder 

høsten 2019.  

 

  Vedtak: 

 Menighetsrådet ber Gunnar Kvalvaag og Erling Weydahl om å fortsette det 

gode arbeid, de har utført med temakvelder. 

 

MR 76/19 OPPNEVNELSE – STYRET FOR BARNEHAGEN 

 

  Vedtak: 

  Halvor Kjølstad oppnevnes som representant i Nordstrand kirkes barnehage. 

 

MR 77/19 REPRESENTANT TIL PROSTIRÅDET 

 

  Vedtak: 

  Leder og nestleder stiller i prostirådet. 

 

 

MR 78/19 REPRESENTANT TIL ØSTMARKSKAPELLET 

 

  Vedtak: 

  Inger Ofstad oppnevnes. 

 

MR 79/19 OPPNEVNELSE – DIAKONIUTVALG 

 

  Vedtak: 

   

 Marit Nysted (Nordstrand), Inger Tommelstad (Nordstrand), Torunn Lie 

(Nordstrand), Grethe Torvik (rep. Nordstrand MR), Inger Johnson (Ljan) 

 

MR 80/19 REPRESENTANT I MENIGHETSBLADETS REDAKSJON 

 

  Vedtak: 

  Hans-Jørgen Hagen oppnevnes til redaksjonen. 

 

 

 



 

 

 

MR 81/19 ORIENTERINGSSAKER 

  

  MR 81/19-1 – Nytt fra staben 

  v/ sokneprest og Daglig leder 

 

  MR 81/19-2 - Praktisk drift 

  v/ daglig leder  

 

  MR 81/19-3 – Skjermløsning for Nordstrand kirke 

Status? 

 

MR 81/19-4 – Utvalg og representanter 

Referat fra møte i Diakoniutvalget 17. oktober 2019 

 

 

MR 81/19-5 – Regnskap 2019 

Driftsregnskap per 29/11-2019 

Balanseregnskap per 29/11-2019 

 

Begge regnskaper er også vedlagt som PDF-filer. I disse kan man 

enkelt utvide kolonner for å se hva som ligger under sumpostene. 

   

  MR 81/19-6 – Brev fra NMS til nyvalgte menighetsråd 

   Bref fra NMS 

 

  MR 81/19-7 – Møteplan for Nordstrand menighetsråd 

   Møteplan for Nordstrand menighetsråd 

 

 

 

Vedtak: 

  Sakene tas til orientering. 

 

 

 


