
 

 

 

 
UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MR-MØTE 
Dag: Onsdag 25. April 2018 

Tid: Kl.18.30 – 21.30  

Sted: Nordstrand kirke 

Kl. 18.30: Åpning i det nyåpnede bønnerommet i underetasjen i menighetssenter. 

Kl. 18.45: Møtet fortsetter i møterommet i kirkens underetasje. 

 

Åpning: Gunnar Kvalvaag leste fra «Biskop Thomas»  

 

Referent: Ole Inge Bekkelund 

 

Tilstede av menighetsrådets medlemmer: 

 Gunnar Kvalvaag (leder) 

 Randi Kippenes Megard (nestleder) 

 Kapellan Åse Marie (vara for Anne Grete Listrøm -studiepermisjon) 

 Erling Weydahl (fast) 

 Hans Jørgen Hagen (vara, fast medlem i Per Øyvinds permisjon) 

 Isak Aaby (fast) 

 Ragnhild Kyvik Bauge (fast) 

 Halvor Kjølstad (vara, fast medlem i Abelones permisjon) 

 Grete Eliassen (vara) 

 Ole Inge Bekkelund (vara) 

 

Forfall: 

 Aud Nome Dueland (fast) 

 

Permisjon: 

 Abelone Torp (fast) 

 Per Øyvind Bø Grønningsæter (fast) 

 

Sekretær: 

• Daglig leder Thomas Ekeberg-Andersen 

 

 

 

 

 



 

 

MR 39/18 GODKJENNING AV INNKALLING 

 

  Vedtak: 

  Referat fra givertjeneste-komiteen legges til som orienteringssak. 

  Referat fra innsamlings-komiteen legges til som orienteringssak. 

  Erling Weydahl har sendt forespørsel til AU om møtekvelder høsten 2018. 

  Ellers godkjennes innkallingen. 
  

MR 40/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

  Vedtak: 

  Protokollen fra mars-møtet godkjennes. 

 

MR 41/18 REGNSKAP 2017 

 

 Årsregnskapet for 2017 vil bli gjennomgått av økonomiutvalget bestående av 

Daglig leder og Jan-Olav Nilssen. 

Orientering vil bli gitt på menighetens årsmøte 29. april 2018 

 

  Vedtak: 

Menighetens regnskap for 2017 utsettes til neste MR-møte. 

 

MR 42/18 MVA - KPMG 

  Juridisk bistand i forbindelse med MVA-avregning for 2017 og utleie har   

  beløpet seg til sammen 65.000 kr. 

 

  Vedtak 

  Nordstrand MR godkjenner økningen i forhold til budsjett. 
   

MR 43/18 ORIENTERINGSSAKER 

  1) Kirkebruksplanen 

   Saksdokument: MR 43/18-1 – «Rapport fra prosjektgruppen». 

   «Nøkkeltall for kriker og menigheter 2016» viser et fint og positivt  

   bilde av Nordstrand kirke. 

  2) Gjestfrihetens år i Nordstrand 

   Ulike grupper har blitt forespurt om bidrag til Gjestfrihetens år. En 

   foreløpige rapport forelå i januar 2018 og de øvrige grupper har blitt  

   purret opp. 

   Gjestfrihet vil bli tema på en av de første gudstjenester etter sommeren  

   og etablere «Suppe for syv» i menigheten. 

  3) Julemesse i Nordstrand til inntekt for orgelet 

   Man har henvendt seg til relevante personer for å sondere    

   terrenget for en ev. Julemesse i Nordstrand kirke. Det har imidlertid 

   planlagt bruktmarked i oktober til inntekt for orgelet. Trond Nysted er 

   hovedansvarlig for bruktmarkedet. Derfor venter vi  med Julemesse til  

   2019. 

  4) Innvielse av orgelet 

   Det lages et program for høstens kulturarrangementer i  

   anledning det nye orgel.  

   Orgelet innvies 11. november 2018 kl. 11.00.  

   Oslo biskop, prost og kirkeverge inviteres særskilt. 



 

 

  5) Årsmelding 2017 

   Delt ut i Nordstrand kirke søndag 22. april. 

  6) Utleie 

   Rolleavklaring, rutiner, pool av frivillige. 

   Daglig leder arbeider videre med saken. Det jobbes med den  

   administrative delen, inngåelse av kontrakt osv. og det stedlige   

   tilstedeværelse på selve arrangementene. 

  7) Givertjeneste-komiteen 

   Referatet fra siste møte i komiteen ble delt ut. 

  8) Innsamlings-komiteen 

   Referatet fra siste møte i komiteen ble delt ut. 

  9) Møte-kvelder til høsten 

 Erling Weydahl - på vegne av Voksenutvalget - har henvendt seg til 

AU ang. møtekvelder i høsten 2018 med ulike temaer.  

   Man arbeider med å få flere grupper til å bidra til å fortsette tema- 

   kvelder-rekken også fra våren 2019. 

 

 

  Vedtak 

  Sakene tas til etterretning. 

 

Vedlegg: 

- MR 40/18 – Protokoll fra MR-møte i mars 2018 


