
Protokoll for møte i Hauketo-Prinsdal menighetsråd 
 

Møte 6 – 2016 

Mandag 9. mai kl.19:30-22:00.  

Til stede: Kjerstin Jensen sokneprest, 

Helge Fjeldstad   

Gry Frogner 

Knut Sandal 

Torleif Månsson 

Marit Figenschou 

Sara Mørland 

Ingjerd Tørring 

 

Meldt forfall:  Geir Thorsnæs 

Anders Thylèn 

Harald Stendal 

Referent: Charlotte Randel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menighetsråd 9. mai 2016. 

 
Sak 27/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.  

 

Sak 28/2016: Godkjenning av protokoll fra MR 5/4-2016  

Vedtak: Protokollen ble godkjent. 

 

Sak 29/2016: Protokoll fra årsmøte 17/4-2016, til orientering.  

Protokoll ble tatt til orientering. 

Det ble drøftet om årsmøtet skulle legges til en ordinær gudstjeneste og ikke 

familiegudstjeneste neste år. Det var kun 22 fremmøtte denne gang.  

 

Sak 30/2016: Oppsummering av kveldens gruppearbeid:  

Mangfoldig gudstjenesteliv – Flerkulturelle møtepunkter – Levende ungdomsarbeid.  

 

Sak 31/2016: Sarah Krebs, ny menighetspedagog er på MR.  

Sarah fikk anledning til å fortelle litt om hvilke oppgaver hun har gått inn i og hvordan hun nå 

jobber for å få oversikt over menigheten og bli kjent med alle gruppene som ligger til hennes 

stilling. Hun bruker Facebook for å koordinere ungdommene og frivillige medarbeidere til 

aktiviteter og arrangementer. Det er et fokus nå på å rekruttere inn i UV-team, og hun ønsker 

en flatere struktur for at alle skal «vokse der de er». 

Hun fortalte at hun opplever at hun blir veldig godt mottatt og gleder seg til å jobbe i 

menigheten.  

 

Informasjon fra sokneprest og menighetsforvalter 

Menighetsrådet ble oppdatert på omorganiseringen i KfiO, hvor leddet med kirkeforvaltere 

blir tatt bort og menighetsforvalterne skal gå over til å bli daglig leder for stab med 

arbeidsgiveransvar for KfiO-ansatte og ikke ren statsledelse som nå.   

Det er varslet at økt ansvar ikke vil bli kompensert hverken med lønn eller økt 

stillingsprosent. Menighetsforvalteren her har i dag 65% stilling.   

 

Sak 32/2016: Frivillighet i Hauketo-Prinsdal menighet 

I:  Frivillighetsfest høst 2016.  

  Dato settes på neste MR. 

  II: Ledermøte (i forlengelsen av at det er nytt MR)  

   Det ble foreslått at vi legger inn i programmet på frivillighetsfesten tid til å   

   snakke om menighetens mange aktiviteter og arrangementer slik at vi får høre  

   hva som rører seg.  

Neste MR onsdag 1. juni kl. 18:00 – 19:30 

Sommeravslutning med lett sommermat etter møtet.  

 

Møtet ble hevet kl. 22:15.      Charlotte Randel 


