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Møte i Østenstad menighetsråd 9. april 2019 

Agenda 

MR-sak46/19 Opprop og andakt 

Prost Tor Øystein Vaaland ønskes velkommen, og han holder en kort andakt. 

 

MR-sak47/19 Godkjenning av protokoll og innkalling 

Saksdokument: protokoll (på menighetens nettside) og innkalling 

Forslag til vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent 

 

MR-sak48/19 Referat fra AU møte 27 mars 2019 

Saksdokument: MR 48-19 Referat AU-møte 27 mars 2019 

Forslag til vedtak:  

MR presiserer AU vedtak i sak AU 38/19 i en egen sak (MR sak 59/19). Utover dette tas AU referatet 

til etterretning 

 

MR-sak49/19 Vi blir kjent med prost Tor Øystein Vaaland 

Tor Øystein presenterer seg selv, innleder til samtale med menighetsrådet om sine tanker og visjoner 

for Asker prosti, og vi utveksler tanker om Østenstad menighet. 

Forslag til vedtak: Østenstad menighetsråd takker for samtalen med prost Tor Øystein Våland, og 

ønsker ham Guds velsignelse over tjenesten. 

 

MR-sak50/19 Strategi menighetsfinansierte stillinger i Østenstad 

Saksfremstilling: I 2018 viste regnskapet mindre forbruk enn budsjett på egenfinansierte stillinger på 

grunn av vakans og sykmeldinger. Menigheten har dessuten de siste 8 år hatt overskudd på driften. 

Som menighetsråd bør vi ikke styre med så store buffer som vi har gjort – det er bedre å bruke 

penger til å satse strategisk. 

Forslag til vedtak: Østenstad Menighetsråd ber staben vurdere om og på hvilken måte vi kan utvide 

satsingen mhp menighetsfinansierte stillinger i Østenstad, og komme tilbake til menighetsrådet med 

forslag til strategi/ plan for dette.  

 

MR-sak51/19 Status barnehagen 

Saksfremstilling: Daniela orienterer om status barnehagen, ref. AU sak 33-19, 

Forslag til vedtak: MR tar status til etterretning 
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MR-sak52/19 regnskap menighetsråd og barnehage 1 kvartal 

Saksdokument: Regnskap 1 kvartal - revidert budsjett for barnehagen 2019. Ettersendes 

Saksfremstilling: ØU har sitt møte mandag 8 april, og vil gi saksframstilling på denne saken. 

Forslag til vedtak: MR vedtar revidert budsjett for barnehagen. MR vedtar regnskapsrapporten 1 

kvartal. 

 

MR-sak53/19 Status kirkevalget 

Saksfremstilling: John Kristian orienterer om forberedelsene til kirkevalget. 

Per orienterer om status i nominasjonsarbeidet 

Forslag til vedtak: MR tar status til etterretning 

 

MR-sak54/19 Søknad om dispensasjon for valgbarhet fra MR kandidater bosatt utenfor soknet 

Saksfremstilling: John Kristian Stranden og Kari Hauge står på nominasjonskomiteens liste over 

kandidater til MR valget, men er bosatt utenfor soknet. Valgstyret/ MR må søke biskopen om 

dispensasjon 

Forslag til vedtak: Østenstad MR ber daglig leder sende søknad til biskopen om dispensasjon for John 

Kristian Stranden og Kari Hauge - bosatt i våre nabosokn -  til lå stille til valg til Østenstad 

menighetsråd, De har sin primære tiknytning her. 

 

MR-sak55/19 Teknisk utstyr til TenSing 

Saksdokument: MR 55-19 Søknad til menighetsrådet om utstyr til TenSing 

Saksfremstilling: TenSIng har behov for å fornye teknisk utstyr, og ber om 50.000 kr fra 

menighetsrådet 

Forslag til vedtak: Østenstad menighetsråd bevilger 50.000kr til utstyr for TenSIng. 

 

MR-sak56/19 Oppsummering av årsmøtet 

Saksfremstilling: Mange positive tilbakemeldinger etter årsmøtet - vi tar en gjennomgang 

Forslag til vedtak: MR tar oppsummeringen til etterretning 

 

MR-sak57/19 Sakskart våren 2019 

Saksdokument: MR 57-19 Sakskart - 9 april 2019 
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Forslag til vedtak: MR tar sakskartet til etterretning 

 

MR-sak58/19 Nyttårsfest i Østenstad 31.12.19 

Saksdokument: MR 58-19 Nyttårsaften i kirka 

Saksfremstilling: Denne saken er en presisering av AU vedtak under AU sak 38/19   

 MR noterer seg følgende presisering– som også framgår av saksdokumentet til AU: Nyttårsfesten 

er åpen for alle.  

 Det er navngitte medlemmer av menigheten som står som arrangører – ikke noen spesifikke 

bibelgrupper.   

Forslag til vedtak: MR er glad for dette initiativet fra frivillige medlemmer i menigheten, og gir sin 

tilslutning til at arrangementet gjennomføres slik det er beskrevet, dvs. uten husleie og med omtale i 

menighetsbladet - initiativtakerne blir enige med Astrid om tidspunkt og tekst.  MR forutsetter 

initiativtakerne er fullt ut ansvarlige for arrangementet – herunder organisering av brannberedskap 

slik forskriftene er  

 

MR-sak59/19 Informasjonssaker og nytt fra staben 

Saksfremstilling: Liv orienterer fra siste EU møte  

Forslag til vedtak: MR tar informasjonen til etterretning 

 

MR-sak60/19 Nytt fra Fellesrådet 

Forslag til vedtak: MR tar informasjonen til etterretning 

 

MR-sak61/19 Eventuelt 

 

 


