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Møte i Østenstad menighetsråd 23 oktober 2018 

Agenda 

 

MR-sak100/18 Åpning og opprop 

 

MR-sak101/18 Godkjenning av protokoll og innkalling 

Saksdokument: protokoll (på menighetens nettside) og innkalling 

Forslag til vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent 

 

MR-sak102/18 Referat fra AU møte 9 oktober 

Saksordfører: Per 

Saksdokument: MR 102-18 Referat AU-møte 9 oktober 2018 

"Forslag til vedtak: MR tar AU referatet til etterretning" 

 

MR-sak103/18 Valg av leder og nestleder for Østenstad menighetsråd 

Saksordfører: Per 

Saksfremstilling: Per J Helgebostad og Daneila Maas har informert AU om at de stiller som kandidater 

som hhv leder og nestleder. MR medlemmene bes tenke gjennom om det er ytterligere forslag til 

kandidater til disse vervene 

Forslag til vedtak:  -  

 Som leder av Østenstad menighetsråd er følgende valgt, med xx stemmer for, yy stemmer mot, 

og zz blanke stemmer. 

 Som nestleder av Østenstad menighetsråd er følgende valgt, med xx stemmer for, yy stemmer 

mot, og zz blanke stemmer." 

 

MR-sak104/18 Høringsdokument fra Bispedømmerådet om ny kirkeordning 

Saksordfører: Per 

Saksdokumenter:  

 MR 104 -18 Kunngjøring fra kirkerådet om kirkeordenhøring.docx 

 MR 104-18 hoeringsdokument---kirkeordning-endelig.pdf 

 MR 104-18 kirkeordning-regelutkast-endelig.pdf 

" 

Saksfremstilling: Høringsfristen er 15 desember 2018 
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Høringsdokumentene representerer stort sett en videreføring av dagens ordninger. AU har behandlet 

saken, og  uttaler at de ikke ser noen grunn til at menighetsrådet utarbeider en egen 

høringsuttalelse, med mindre menighetsrådet ønsker noe annet." 

Forslag til vedtak: Østenstad menighetsråd utarbeider ingen høringsuttalelse i saken om ny 

kirkeordning 

 

MR-sak105/18 Økonomirapport 3 kvartal 2018 

Saksordfører: Per og Liv 

Saksdokument: MR 106-18 Økonomirapport 3. kvartal 2018 - til MR 

Saksfremstilling: Vi har et tilsynelatende stort overskudd etter Q3.  Dette skyldes i hovedsak etterslep 

på kostnader,  reell innsparing på lønnsmidler, og vi har hatt utbetaling av sykepenger. Bruk av VIPPS 

har tilsynelatende gitt uttelling i form av økt kirkeofring ved konf.gudstjenestene 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar kvartalsrapporten til etterretning 

 

Pause 

 

MR-sak106/18 Status menighetsfinansierte stillinger 

Saksordfører:  

Saksdokument: Ingen 

Saksfremstilling:  

Østenstad menighet finansierer i dag 20 % KRIK-medarbeider, 50 % ungdomsarbeider, 20 % 

barnearbeider(tirsdagsmiddag), i tillegg finansierer menighetsrådet en musikalsk leder jan-sept i 

forbindelse med musikalen i september. Stab i Østenstad har sett på utfordringene vi har med 

hensyn til musikal og ungdomsarbeidet. Vi har også sett på dirigentsituasjonen til minigospel som i 

dag ledes av 2 unge jenter. Disse avslutter engasjementet til jul. Det betyr at minigospel da må se seg 

om etter nye ledere denne høsten. 

KRIK-medarbeider ønskes ikke videreført fordi det i konfirmantarbeidet ønskes fokus på musikal-

biten og å styrke denne. 

Det har nå vært intervju med ny ungdomsarbeider i Østenstad menighet og det vil i nær fremtid bli 

ansatt en ny arbeider. 

Det er ønskelig fra stabens side at menighetsrådet ser verdien av å ha en musikalsk leder og fortsatt 

ønsker å støtte dette. KRIK-medarbeider 20 % forslås brukes inn i tirsdagsmiddagen og eventuelt 

ledelse av minigospel. Stab har fått tilbakemeldinger på at det muligens er foreldre som kan drive 

minigospel fra nyåret, men dette er ikke bekreftet enda. 

Stab ønsker også å se på mulighetene for at ny ungdomsarbeider kan ta større ansvar for det 

musikalske under musikalen, dette vil vi få på plass først når ny ungdomsarbeider er tilsatt. 

Forslag til vedtak:  



Møte i Østenstad menighetsråd 23 oktober 2018 – side 3 

 Menighetsrådet fortsetter å finansiere musikalsk leder med et avtalt honorar, vedkommende 

som får denne oppgaven leverer faktura gjennom sitt firma. Det er viktig for konfirmantarbeidet 

og satsingen på Tensing-konfirmanter at vi har en person som kan lede det musikalske. 

 KRIK-medarbeider prosenten på 20 % brukes inn mot leder for minigospel. 

 

MR-sak107/18 Representasjon fra Østenstad MR i tilsettningsprosess for ny prost 

Saksordfører: Per 

Saksdokument: MR 107-18 Orientering til menighetsråd – tilsetting prost Asker prosti 

Saksfremstilling: Østenstad menighetsråd er bedt om å gi menighetsrådsleder fullmakt til å være med 

å peke ut 2 MR ledere som kan representere menighetsrådene i tilsettingsprosess for ny prost, samt 

selv kunne være med i tilsettingsprosessen om det skulle være aktuelt 

Forslag til vedtak: Østenstad menighetsråd gir menighetsrådsleder fullmakt til å være med å peke ut 

2 MR ledere som kan representere menighetsrådene i tilsettingsprosess for ny prost, samt selv kunne 

være med i tilsettingsprosessen om det skulle være aktuelt 

 

MR-sak108/18 Oppsummering av frivillighetsfest 

Saksordfører: Per 

Saksdokument: Ingen 

Saksfremstilling: Folk fra MR og stab gjorde en god innsats i gjennomføringen, og vi har fått mange 

hyggelige tilbakemeldinger fra folk som deltok på frivillighetsfesten. Av ulike årsaker er det liten 

deltakelse fra ungdommen på dette arrangementet.  

Forslag til vedtak: Menighetsrådet noterer seg følgende erfaringer fra frivillighetsfesten med tanke 

på gjennomføringen neste år: 

 

MR-sak109/18 Organisasjonsendringer i Askerkirken 

Saksordfører: John Grmsby 

Saksdokumenter:  

 MR 109-18 2018 08 13 AKFN Tidsplan I.pdf 

 MR 109-18 2018 09 11 AKFN Organisasjonsplan AP Med nemndas vedtak.pdf 

 MR 109-18 2018 09 11 AKFN Sak 47 Forslag til ny organisasjonsplan.pdf 

Saksfremstilling: Kirkesjef John Grimsby vil gå gjennom organisasjonstilpasningene som er foreslått 

for Askerkirken i forbindelse med at Fellesrådet i framtida vil spenne over  alle sokn i dagens Asker, 

Hurum og Røyken. 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet støtter de foreslåtte organisasjonstilpasningene i nye Asker 

Fellesråd, med følgende kommentarer: 
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MR-sak110/18 Oppsummering av fellesmøtet med menighetsrådene 

Saksordfører: Deltakerne 

Saksdokument: MR 110-18 Østenstad menighet - strategiske mål okt 2018 

Saksfremstilling: Østenstad menighetsråd lot være å svare på bispedømmerådets høring om 

kirkestrategi vedtatt på sist kirkemøte - noe som ble begrunnet i vårt innlegg på fellesmøtet - se 

møtedokument 

Ellers vil Per orientere fra møtet 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning 

 

MR-sak111/18 Informasjonssaker, nytt fra staben 

Saksordfører: Liv og Per 

Saksdokument: MR 90-18 - Tidsplan til menighetsrådet - tilsetting av kapellan.pdf 

Saksfremstilling:  - Ny ungdomsarbeider under tilsetting 

 Tillsettingsprosess kapellan 

 MR er bedt om å bake kaker til kakelotteriet på julemarkedet 

 statusinfo julemarkedet" 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning 

 

MR-sak112/18 Fellesrådsaker 

Saksordfører: Geir 

Saksfremstilling: Geir orienterer 

Forslag til vedtak:  Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning 

 

MR-sak113/18 Sakskart 2 halvår 2018 

Saksordfører: Per 

Saksdokument: MR 113-18 Forslag til  sakskart for høsten 2018 - MR 18 september 

Saksfremstilling:  

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar sakskartet  til etterretning 

 

MR-sak114/18 Eventuelt 

 


