
 

 

 

 

GODKJENT PROKOTOLL – MR-MØTE 

Dag: Onsdag 29. januar 2020 

Tid: Kl.19.00 – 22.00 

 

Sted: Åpning i bønnerommet kl. 19.00  

Møtet fortsetter i forsamlingssalen under Nordstrand kirke.  

 

Ansvar for åpning: Randi Kippens Megard 

 

Bevertning: Daglig leder ordner 

 

TILSTEDE: 

Randi Kippenes Megard (fast) 

Hans Jørgen Hagen (fast) 

Morten Halsteinli Drivdal (fast) 

Berit Borgaard Aspesletten (fast) 

Bjarne Neerland (fast) 

Anne Grete Listrøm (sokneprest) 

Tone Simonsen Munz (1. vara - stemmerett) 

Grethe Torvik (2. vara - stemmerett) 

Jan Olav Nilssen (3. vara) 

 

FORFALL: 

Øystein Lyngroth (fast) 

Anette Julsrud Kristiansen (fast) 

Halvor Kjølstad (4. vara) 

Inger Margrethe Ofstad (5. vara) 

 

Åpning i bønnerommet under menighetskontoret 

 

 

MR 1/20 GODKJENNING AV INNKALLING 

 

  Vedtak: 

  Innkalling godkjennes med to ekstra orienteringssaker samt Frivillighetsfest. 

 

 

 



 

 

MR 2/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

  Saksdokumenter: 

  Protokoll fra MR-møtet i desember 

 

  Vedtak: 

  Et par enkelte tastetrykk ble rettet. 

  Ellers godkjennes protokollen fra desember-møtet. 

 

MR 3/20 PROSTIRÅD I SØNDRE AKER 

 

Prosten i Søndre aker har bedt alle menighetsråd gi sitt tilsagn til å etablere et 

prostiråd med jevnlige møter mellom medlemmer av menighetsrådene og 

prosten. 

Nordstrand menighetsråd har allerede fattet vedtak om at leder og nest-leder 

møter i prostirådet ved anledning, men har ikke fattet formell vedtak om 

etablering av et prostiråd. 

 

  Saksfremlegg ved daglig leder/sokneprest. 

 

Vedtak: 

Nordstrand menighetsråd stiller seg bak etableringen av et prostiråd i Søndre 

Aker prosti. 

Leder og nest-leder møter i prostirådet ved anledning. 

 

MR 4/20 BUDSJETT 2020 

 

Økonomiutvalget har utarbeidet et forslag til budsjett for 2020. Dette legges 

frem på møtet. 

Det blir lagt frem en oversikt over utgifter/inntekter som er ment til å sette det 

nyvalgte menighetsråd inn i det økonomiske systemet. 

Det blir tydelig fremstilt hvilke valgmuligheter menighetsrådet har. 

   

  Vedtak: 

  Menighetsrådet tilstreber å fatte vedtak på neste møte. 

 

MR 5/20 GIVERKOMITEEN – FUNDRAISING  

 

  Giverkomiteen har laget et giverbrev som blir sendt ut i januar 2020.  

 

  Saksdokument: Notat fra Bjarne Neerland 

 

 Etter siste MR-møte fikk man ikke oppnevnt nye representanter til 

Giverkomiteen. Derfor gikk Bjarne Neerland og Thomas Haugeli-Halvorsen i 

gang med en drøftelse med den resterende giverkomite om tanker for 

fremtidens givertjeneste/fundraising i Nordstrand menighet. 

 

 Man må berede grunnen gjennom god kommunikasjon rundt menighetens 

arbeid og hvordan vi støtter andre. Andre komiteer og utvalg har også et ansvar 

for å fortelle om det gode arbeid for å motivere fler til å bidra  



 

 

 Menighetsrådet må ta et samlet eierskap til all innsamling og se på dette som 

del av menighetsbyggingen. 

 

 

 Enkel og ryddig kommunikasjon i fler kanaler (f.eks. hva er menighetens 

arbeid når vi tar opp offer?). I tillegg må man tenke litt spissere på hvilken 

målgruppe man henvender seg til. 

 MR bør sette seg konkrete mål for hva vi vill oppnå i vår MR-periode, når det 

gjelder: Samlede inntekter pr år (innen år 4) gjennom ulike innsamlinger, offer 

og gaver og – antall faste givere i en eller annen form.  

 Thomas og Bjarne ønsker å delta på læringsmøtet som arrangeres fra sentralt 

hold i mars 2020.  

 

  Vedtak: 

 Nordstrand menighetsråd støtter opplegget som er presentert fra 

arbeidsgruppen. Thomas Haugeli-Halvorsen og Bjarne Neerland jobber videre 

med Giverkomiteen, for å finne en god organisering av dette arbeidet. I tillegg 

lager de et forslag til en samlet strategi for innsamling og fundraising i 

Nordstrand menighet.    

   

MR 6/20 KIRKENS NØDHJELPS-KONTAKT 

 

  Kontaktperson til Kirkens nødhjelps fasteaksjon trengs. 

 Kapellan Åse Maria Schmidt Haugstad er foreløpig KN-kontakt i 2020, men 

det trengs to frivillige til å bistå med praktisk gjennomføring samt verving av 

bøssebærere. Fasteaksjonen gjennomføres mandag 30. mars 2020.   

 

 Medlemmer i menighetsrådet bes komme med forslag på frivillige som kan ha 

ansvar for organiseringen. 

 

  Vedtak: 

Tone Munz og Berit Aspesletten forsøker å finne personer. Randi Kippenes 

Megard videreformulere. 

 

 

MR 7/20 REPRESENTANT I 17. MAI KOMITEEN 

 

 Nordstrand menighet er representert i bydelens 17.mai-komite. Her trengs en 

frivillig til å representere menigheten. Komiteen planlegger og har ansvar for 

gjennomføring av 17. mai-arrangementet, hvor toget ender på Kirkebakken 

hvor Nordstrand kirke tradisjonelt har hatt en appell, ledet fellessang og 

ungdommmen har solgt is og brus til inntekt for ungdomsarbeidet.  
 

Menighetsrådets medlemmer bes komme med forslag til hvem som kan sitte i 

komiteen.  

 

Vedtak: 

Anne Grete Listrøm møter på møtet i morgen på vegne av menigheten. 

 

 

 



 

 

 

 

 

MR 8/20 OPPNEVNELSE AV STYRELEDER I BARNEHAGEN 

   

Det er behov for kvalifiserte folk til å ivareta det planlagte byggeprosjektet for 

ny barnehage og til å fungere som styrets leder. 

En viktig del av styrets fremtidige arbeid for barnehagen er vurdering og 

utredning av byggeprosjektet. Det er anbefalt fra styre Bente Meyer at styrets 

leder og leder for byggekomiteen fremover er en og samme person – særlig 

med hensyn til informasjonsflyt. 

 

  Vedtak: 

Bjarne Neerland oppnevnes til leder for styret i barnehagen frem til 31. 

oktober 2023. Halvor Kjølstad fortsetter som styremedlem. 

 

 

MR 9/20 ALTERTAVLE AV CHRISTEN BRUUN 

 

Saksdokument: Notat fra Petter Mohn og bilde av altertavlen. 

 

Petter Mohn har forberedt et saksfremlegg rundt den gamle altertavle av 

Christen Bruun.  

Det må vurderes om denne skal flyttes ned i kirkerommet og henges opp igjen. 

Det kreves da godkjenning fra biskopen om oppheng og som Petter Mohn også 

beskriver trengs det også en restaurering av bildet – ca. 50.000 kr. 

 

  Vedtak: 

Nordstrand menighetsråd ber Gudstjenesteutvalget vurdere forslaget og gi en 

anbefaling til menighetsrådet. 

 

MR 10/20 ORIENTERINGSSAKER 

  

  MR 10/20-1 – Nytt fra staben 

  v/ sokneprest og Daglig leder 

 

  MR 10/20-2 – Praktisk drift  

  v/ daglig leder  

  Varmen i kirken 

  Lysekroner – ordnes i uke 7. 

 

  MR 10/20-3 – Skjermløsning for Nordstrand kirke 

Status v/ daglig leder 

 

MR 10/20-4 – Gulv 

v/ daglig leder 

 

MR 10/20-5 – Diakonstillingen 

Menigheten har sendt søknad til bispedømmet om finansiering av 

diakonstilling.  

 



 

 

MR 10/20-6 – Ideer for bydelshuset 

v/ Bjarne Neerland 

 

MR 10/20-7 – Frivillighetsfest  

 

 

Utvalg og referater 

Referat fra møte i Diakoniutvalget (saksdokument) 

 

Vedtak: 

  Sakene tas til orientering. 

 

Eventuelt: 

 


