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Møte i Østenstad menighetsråd 22 januar 2020 

Agenda 

 

MR-sak1/20 Åpning med opprop  

 

MR-sak2/20 Godkjenning av protokoll og innkalling 

Saksdokument: protokoll (på menighetens nettside) og innkalling 

Forslag til vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent. 

 

MR-sak3/20 Referat fra AU møte 8 jan 2020 

Saksdokument: MR 3-20 Referat AU-møte 8. januar 2020 

"Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar AU referatet til etterretning 

 

MR-sak4/20 Misjonsavtale mellom Østenstad menighet og Normisjon om 

misjonsprosjekt 

Saksdokument: MR 4-20 Misjonsavtale 

Saksfremstilling:  

 To års forlengelse av misjonsprosjektet "Barnehelse og ernæring" ble vedtatt i Menighetsrådet 

4.12.2018. Sak 122/18. 

 Saksdokumentet (avtalen) formaliserer denne forlengelsen. 

 Misjonsutvalget gjennomgikk avtalen i sitt møte 8.01.2020 og anbefaler at avtalen godkjennes av 

menighetsrådet.. 

Forslag til vedtak:  

 Østenstad menighetsråd er glade for engasjementet misjonsutvalget gjennom flere år har vist og 

skapt for vårt misjonsprosjekt.  

 Menighetsrådet godkjenner avtalen med Normisjon om forlengelse av misjonsprosjektet 

"Barnehelse og ernæring" ved Okhaldhunga sykehus i Nepal for perioden 1.01.2020 - 31.12.2021. 

 

MR-sak5/20 Opplegg for strategisamling 1 februar 

Saksdokument: MR 5-20 Strategisamling for stab og MR 

Saksfremstilling: Marianne, Astrid, Liv og Per har laget forslag til opplegg for strategisamlingen 1 

februar. Forslag til tema: Østenstad menighet – en god nabo 

Mål for samlingen:  
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• Felles forståelse av arbeidsmåter for menighetsråd og stab. 

• Felles forståelse for visjon for neste fireårsperiode." 

Forslag til vedtak: Østenstad menighetsråd slutter seg til hovedmål med samlingen og ber 

arbeidsgruppen om å gjennomføre samlingen i tråd med det som er skissert. 

 

MR-sak6/20 Plan for videre arbeid med menighetsfinansierte stillinger 

Saksdokument: Saksdokument ettersendes etter prosjektmøte 16 januar 

Saksfremstilling: MR oppnevnte på siste møte før jul John Kristian Stranden, Kjell Kvamme og Per J 

Helgebostad til å lage finansieringsplan for daglig leder i full stilling. Gruppen er i gang med arbeidet, 

men ønsker mer tid på grunn av økonomiske utfordringer.  

Forslag til vedtak:  

 Menighetsrådet slutter seg til arbeidsplanen fra prosjektgruppen 

 Menighetsrådet utsetter vedtak om finansieringsplan for daglig leder i full stilling.  

 

MR-sak7/20 Østenstad som grønn menighet 

Saksdokument: MR 7-20 Sak om grønn menighet, urtebed og kirkegård 

Saksfremstilling: Diakoniutvalget og stab ønsker at vi kan få mer utav grøntarealene ved kikregården. 

Blant annet ved å anlegge blomstereng i randsonen til kirkegården, urtehage og sette opp bikuber. 

Dette vil være en del av vår profilering som grønn menighet. 

Forslag til vedtak:  

1. Østenstad menighetsråd ber kirkegårdsetaten om å lage en plan for å anlegge eng på de delene 

av kirkegården som egner seg til dette uten at det kommer i konflikt med gravfeltene. 

Menighetsrådet ser positivt på muligheten for samarbeid med lokale birøktere om utplassering 

av bikuber på dette området. 

2. Østenstad menighetsråd ber diakoniutvalget ved Sidsel Baardsen om å lage en plan for urtebed 

ved kirken. Urtebedet skal kunne administreres uten at det krever mye ekstra arbeid for ansatte i 

menigheten. Det forutsettes frivillig innsats.  

3. Kostnadsrammen er på kr…. 

4. Når urtebedet er etablert, ønskes alle velkommen til å bruke urtene vederlagsfritt." 

 

MR-sak8/20 Plan for bispevisitasen i mai 2020 

Saksdokument: Utdelt ved forrige møte 

Saksfremstilling: Astrid orienterer kort. 

 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar saken til orientering 
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MR-sak9/20 Orientering om status Østenstad menighetsbarnehage 

Saksfremstilling:  

 Per var på SAMU møte i barnehagen 7 januar og orienterer om status. 

 Per var også på Asker kommunes møte for barnehageeiere 21 januar og vil orientere derfra 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar status til orientering. 

 

MR-sak10/20 Informasjon og nytt fra staben 

Forslag til vedtak: MR tar informasjon til orientering 

 

MR-sak11/20 Sakskart. Fordeling av oppgaver til møtene. 

 MR 11-20 Sakskart. 

 MR 11-20 Oppgaveark MR møter" 

Forslag til vedtak: MR tar sakskartet til etterretning  

 

MR-sak12/20 Eventuelt 

 

 


