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Møte i Østenstad menighetsråd 4. desember 2018 

Agenda 

 

MR-sak119/18 Åpning og opprop 

 

MR-sak120/18 Godkjenning av protokoll og innkalling 

Saksordfører: Per 

Saksdokument: protokoll (på menighetens nettside) og innkalling 

Forslag til vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent 

 

MR-sak121/18 Referat fra AU møte 20 november 

Saksordfører: Per 

Saksdokument: MR 121-18 Referat AU-møte 20 November 2018 

Forslag til vedtak: MR tar AU referatet til etterretning 

 

MR-sak122/18 Misjonsprosjekt etter 2019 

Saksordfører: Marianne Høifors og MU 

Saksdokument: MR 122-18 Misjonsprosjektet - Sakspapir fra MU til MR 

Saksfremstilling: Misjonsutvalget (MU) har startet forberedelsene for MR beslutning om 

misjonsprosjekt fra 2020.  Deres primære forslag, som AU støtter, er å forlenge satsingen i 

Okhaldhunga med 2 år utover 2019. Hvis menighetsrådet har andre ønsker, har MU et år på seg før 

inneværende avtale går ut til å forberede nytt forslag til MR 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet forlenger avtalen med Normisjon om støtte til sykehuset i 

Okhaldhunga med 2 år – dvs. ut 2021 
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MR-sak123/18 Samtale med representanter for menighetsbarnehagen 

Saksordfører: Daniela 

Saksfremstilling: Menighetsrådet ser fram til å følge barnehagen vår videre inn i det nye året, og har 

invitert representanter for de ansatte til en samtale om hvordan dette konkret kan skje. 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar barnehageorienteringen til etterretning 

 

MR-sak124/18 Offerplan 2019 

Saksordfører: Geir 

Saksfremstilling:  

Offerutvalget har i møte 16.11 behandlet årets søknader om eksterne offer i tilknytning til 

menighetens gudstjenester. Som i fjor foreslår utvalget at det gis 26 eksterne offer i tillegg til de som 

eventuelt gis julaften. Menighetsrådet har tradisjon for å gjøre separat vedtak om julaftenofringen. 

Menighetsrådsleder foreslår her at vi gjør samme vedtak som sist år. 

Forslag til vedtak:  

Fordeling av eksterne offer i 2019:  

 Menighetens misjonsprosjekt (5),  

 Kirkens Feltarbeid (2), Kirkens Nødhjelp (2) 

  Time of Fast 

  TV-aksjonen (Care Norge) 

  Søndagsskole i Oslo og Akershus 

  Oasis of Hope 

  NMS 

  Misjonsalliansen 

  MF 

  Mission Aviation Fellowship 

  KRIK 

  Kirkens SOS 

  KFUM/K -speiderne 

  IKO 

  Bibelselskapet 

  Blå Kors 

  Stefanusalliansen 

  Wycliffe og Areopagos. 

Julaften gjør vi som i 2018 - 2 offer til Kirkens nødhjelp og 1 offer til menigheten" 
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MR-sak125/18 Budsjett 2019 

Saksordfører: Liv 

Saksdokument: MR 125-18 Budsjett 2019 - v2 for MR.xls 

Saksfremstilling: Budsjett 2019 legges opp i samme spor som tidligere, med samme nivå av satsing på 

egenfinansierte stillinger. Vi tror på en fortsatt økt trend på kirkeofringer pga. VIPPS, men 

givertjenesten fordrer tiltak for å nå målet 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet vedtar budsjettet for 2019 

 

MR-sak126/18 Menighetsrådsvalget 2019 

Saksordfører: Per 

Saksdokumenter:  

 MR 126-16 Kirkevalget - Noen frister 

 MR 126-16 brev til menighetsrådene 0kt 2018 

 MR 126-16 sjekkliste, tips til menighetene til nominasjonsarbeidet 

 Valgstyrets oppgaver https://lovdata.no/forskrift/2018-04-16-584/§4-1  

Saksfremstilling: Kirkevalget skal holdes i september 2019. Det skal velges nytt menighetsråd og nytt 

bispedømmeråd, som også utgjør Oslo-benken på kirkemøtet. Vi tar en kort gjennomgang av vårt 

ansvar som valgstyre, og utnevner en leder for valgstyret. John Kristian Stranden har sagt seg villig til 

å ha dette vervet, noe som er reflektert i forslaget til vedtak 

Forslag til vedtak:  

 Menighetsrådet tar informasjonen til etterretning.  

 John Kristian Stranden leder valgstyret i Østenstad  

 vi tar sikte på at valgstyresaker for det meste kan behandles som saker i ordinære MR møter med 

valgstyreleder som saksordfører. 

 

MR-sak127/18 Høringsuttalelse ny kirkeordning 

Saksordfører: Astrid 

Saksdokument: MR 127 - 18 AKF Sak 79 Kirkerådets høringsdokument til ny kirkeordning 

Saksfremstilling: MR vedtok på siste ordinære møte ikke å uttale seg i saken om ny kirkeordning (sak 

104/18). Fellesrådet (AKF) har imidlertid gitt sin uttalelse (se saksdokument). AU har diskutert om 

Østenstad MR bør samstemme med denne, og evt. gi samme uttalelse. Alternativt gi en egen 

uttalelse.  

Forslag til vedtak: Menighetsrådet slutter seg til høringsuttalelsen fra Fellesrådet 

 

MR-sak128/18 Ønske fra representant om fratreden fra menighetsrådet 

Saksordfører: Per 

https://lovdata.no/forskrift/2018-04-16-584/§4-1
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Saksdokument: MR 128-18 Ønske fra Jan Erik Wilhelmsen om fratreden fra Østenstad Menighetsråd 

Saksfremstilling: Jan Erik Wilhelmsen har kunngjort at han trekker seg fra menighetsrådet 

Forslag til vedtak: Østenstad menighetsråd innvilger Jan Erik Wilhelmsen permisjon fra 

menighetsrådet ut perioden (hjemlet i KL§7, annet avsnitt). Vi takker Jan Erik for god og langvarig 

innsats i rådet. 

 

MR-sak129/18 Møteplan våren 2019 

Saksordfører: Liv 

Saksdokument: Ingen 

"Saksfremstilling: Liv har utarbeidet forslag til møtedatoer for AU og MR våren 2019 

Forslag til vedtak: møtedatoer våren 2019: 

AU: 8. januar, 29. januar, 26. februar, 26.mars. 30. april, 28. mai 

MR: 22. januar, 12. februar, 12. mars, 9. april, 14. mai, 11. juni 

Årsmøte: 17. mars 

 

MR-sak130/18 Informasjonssaker, nytt fra staben 

Saksordfører: Liv og Øystein 

Saksdokument: Ingen 

Saksfremstilling: nytt lydanlegg, skinn på knelebenker og rekkverk. Varmekablene er lagt. 

Forslag til vedtak: MR takker eiendomsutvalget for godt arbeid, og tar informasjonen til etterretning 

 

MR-sak131/18 Fellesrådssaker 

Saksordfører: Geir 

Forslag til vedtak: MR tar informasjonen til etterretning 

 

1955 

MR-sak132/18 Eventuelt 

 

Avslutning og avreise til juleavslutning 

https://lovdata.no/lov/1996-06-07-31/§7

