
Protokoll fra møte i Hauketo-Prinsdal menighetsråd 
  

Tirsdag 11. oktober kl. 18:00 – 20:30  

 

Tilstede:  

Helge Fjeldstad,  

Marit Figenschou,   

Gry H. Frogner,  

Torleif  K. Månsson, 

Ingjerd Tørring 

Kjerstin Jensen 

Meldt fravær: 

Knut Sandal 

Anders Thylèn 

Harald Stendal  

Geir Thorsnes 

 

 

 

 



Menighetsråd 11. oktober 2016. 

Åpning Kjerstin  

 

Saksliste: 

 

Sak 46/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 47/2016: Godkjenning av protokoll fra MR 5/9-2016   

Vedtak: Protokollen ble godkjent uten merknader. 

                         

Sak 30/2016: Menighetens strategiarbeid   

Vedtak: AU’s forslag til framdrift for strategiarbeidet vedtas med én endring under punktet 

”oppsummering”: Hver gruppe foretar en oppsummering, deretter samles hele MR til en 

oppsummeringsrunde i plenum. Vi fokuserer på hvilke styrker og svakheter vi ser på 

arbeidsfeltet.   

 

MR påpeker også behovet for en leder for hver av gruppene/fokusområdene.  

Følgende gruppeledere ble utnevnt i møtet: 

Levende ungdomsarbeid – ledes av Helge Fjeldstad 

Flerkulturelle møteplasser – ledes av Kjerstin Jensen 

Mangfoldig gudstjenesteliv – ledes av Ingjerd Tørring 

 

Sak 37/2016: Misjonsprosjektet KFUK i Sør-Sudan 

Presentasjon:   

Fredrik Glad-Gjernes, utenlandssjef i KFUK-M, var på besøk og informerte om arbeidets 

3 komponenter: Traumerådgivning, mikrofinans (economic Empowerment) og fredsbygging 

(trene ungdom til å bli fredsbyggere, gode på dialog). ”Salige er de som skaper fred”. 

 

Veien videre: 

 Kjerstin holder kontakten med KFUK/M og får tilsendt materiell. 

 Gudstjeneste med kick-off  22. januar.  Auksjon og mini-loppemarked. 

 ”Teaser” for det nye prosjektet på menighetens ulike samlinger og arrangement. 

Staben bruker sitt nettverk 

 Neste MR: Vurdere noen konkrete forslag til steder/måter prosjektet kan gjøres kjent i 

2016. 

 

Sak 48/2016: Søndagsskolen       

Torleif refererte fra Knut Sandals notat om søndagsskolen med forslag til løsninger. 

Vedtak: Menighetsrådet oppfordrer til PR-stunt rettet mot Pastamessa i høst. Samt å teste ut i 

gudstjenestene bruk av barneverter, lekerom og ”Barnas 5-minutter” som del av liturgien. 

 

Prest, menighetspedagog og kantor er ansvarlige for igangsetting. 



Sak 49/2016: Dåp med eller uten nattverd   

Vedtak: Menighetsrådet ønsker, med dagens lave dåpstall, fortsatt å ha mulighet for nattverd 

selv om det er dåp. MR påpeker viktigheten av å være oppmerksom på lengden på 

gudstjenesten, særlig ved dåp. 

 

Sak 50/2016: Planskisse for våren 2017 

Vedtak: Gudstjenestelisten vedtas med forbehold om kantors behov for endring av datoer. 

 

Oppfølging:  

 

Sak 32/2016: Frivillighetsfest  

Onsdag 26/10 kl. 19:00 i menighetssalen - Oppmøte for MR kl. 17.30. 

 

Neste møte: onsdag 16. november kl. 19:30 

 

 

Referent Kjerstin Jensen        Møte hevet 20:45 


