
 

 

 

 

PROTOKOLL FRA MR-MØTE 

Dag: Onsdag 24. oktober 2018 

Tid: Kl.18.30 – 21.30  

Sted: Møterommet under Nordstrand kirke 

 

TILSTEDE: 

Gunnar Kvalvaag (leder) 

Anne Grete Listrøm 

Randi Kippenes Megard (nestleder) 

Grete Eliassen (vara) 

Hans Jørgen Hagen (1, vara. Fast medlem under Per Øyvinds permisjon) 

Ole Inge Bekkelund (vara) 

Aud Nome Dueland (fast) 

Isak Aaby (fast) 

 

FORFALL: 

Erling Weydahl (fast) 

Halvor Kjølstad (fast under Abelones permisjon) 

 

PERMISJON: 

Ragnhild Kyvik Bauge (fast) 

Abelone Tone (fast) 

Per Øyvind Bø Grønningsæter (fast) 

 

Åpning i bønnerommet under menighetskontoret: Randi Kippenes leste fra 2. Kor og «Jesu 

seierstropp». 

 

 

 

MR 83/18 GODKJENNING AV INNKALLING 

 

  Vedtak 

   

  Orientering om Suppe for syv, innsamlingen til orgel og strategiske mål for 

  Oslo bispedømme ble tilføyd MR 88/18 Orienteringssaker. Ellers godkjennes 

  innkalling. 

 

 

 



 

 

MR 84/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

  Saksdokumenter: 

  Protokoll fra MR-møtet i september (eget vedlegg) 

 

  Vedtak 

  Protokollen fra september-møtet godkjennes. 

 

MR 85/18 ORIENTERING FRA UTVALG 

 

  Barne-, familie og trosopplæringsutvalget kommer og orienterer om arbeidet. 

  BFTU.  

 

  Kristin Schjander-Berntsen, Marianne Fraser Lende, Per Øyvind Bø  

  Grønningsæter, Caroline Espegren og Åse Maria Haugstad. 

  Utvalget ble etablert våren 2018, første møter ble brukt til å orientere seg om 

  arbeidet. Høsten har vært preget av operativt arbeid - Søndagsskole,  

  SuperMandag og Høstmarked - og gjennomføring av disse. 

  Det er ønske om flere frivillige knyttet til arbeidet for å fordele byrden over 

  flere. 

  Det er bygget en god gjeng av frivillige rundt arbeid 

  Bindeleddet med stab er viktig og det understrekes at det er behov for  

  personal-ressurser knyttet til arbeidet. 

 

  Mandat for utvalget er ikke enn vedtatt av Nordstrand menighetsråd. Utkast lå 

  ferdig 01.02.2018. Dette behandles på neste møte i menighetsrådet. 

  

  Det har tidligere vært arrangert barne-lederforum i menigheten, hvilket kunne 

  være et godt relasjonsbyggende tiltak. 

 

MR 86/18 MENIGHETSBLAD 

 

- Annonseansvarlig har sluttet i redaksjonen. 

- Grafisk designer har sagt opp stillingen sin og setter siste blad nr. 2 2019. 

- Nordstrand og Ljan menighetsråd har innvilget til sammen 35.000 kr. til 

utforming av nytt design. 

- Man har tidligere vært i kontakt med Spir Oslo (www.spiroslo.no), som 

hadde gode innspill til nytt design og videre setting av bladet. 

- En person har meldt seg som potensiell ny redaktør for menighetsbladet og 

denne har forbindelser, som kunne lage nytt layout for bladet sammen med 

ny redaktør. 

- Den nye redaktør har først mulighet for å tiltre tidligst sommeren 2019.  

   

  Layout – alternativ 1: 

  Det har blitt avklart at ny redaktør kan tiltre redaksjonen til sommeren 2019 og 

  i denne forbindelse utforme nytt design for bladet. 

Man undersøker løsning for grafisk setting av bladet fra Litografia (som 

trykker bladet idag), som en midlertid løsning frem til sommeren. 

 

 

 



 

 

Layout – alternativ 2: 

Man går videre med samtalen med Spir Oslo om nytt layout og grafisk setting 

av bladet. 

I denne prosess vil det være viktig med god bistand fra stab og ev. fagpersoner 

til å vurdere forslag til nytt layout. 

 

Annonser: 

Menighetskontoret har kapasitet til å ivareta midlertid kontakt med og 

utfakturering av eksisterende annonsører. Fremtidig oppfølging bør ivaretas av 

redaksjonen. 

 

 

Vedtak: 

Daglig leder avklarer eierskap til eksisterende layout-mal. 

Redaksjonskomite og stab tar opp kontakten med Spir Oslo igjen med tanke på 

nytt design, setting og ev. trykking av menighetsbladet for Ljan og Nordstrand. 

Forslag og budsjett for fremtidige nummer legges frem for begge 

menighetsråd. 

Grafisk kompetanse må innhentes til å bistå i prosessen. F.eks. Leif Magne 

Gramstad eller Atle Næsheim 

 

 

MR 87/18 HØRING – KIRKEORDNING FOR DEN NORSKE KIRKE 

 

Kirkerådet har sendt ut forslag til en helhetlig kirkeordning på høring til 

menighetsråd, kirkelige fellesråd og andre. 

 

Kulturdepartementet sendte høsten 2017 ut et forslag til trossamfunnslov for 

alle tros- og livssynssamfunn i Norge. Det er ventet at denne loven skal 

behandles i Stortinget våren 2019. 
Med forslaget om ny trossamfunnslov følger også at kirkeloven skal oppheves. 

I dag regulerer kirkeloven de viktigste myndighetsforhold innen Den norske 

kirke. Kirkerådet sender her ut et forslag til bestemmelser som skal erstatte 

kirkeloven når denne oppheves. 
Disse bestemmelser er ikke ment å medføre endringer i dagens ordninger. 

Forslaget til trossamfunnslov forutsetter at kirken selv gir nærmere regler i en 

kirkeordning som fastsettes av Kirkemøtet [Tekst fra Kirkerådet]. 

 

Fristen for høringen er 15. desember 2018 

 

Høringen kan leses her: https://kirken.no/hoeringer  

 

Daglig leder tar med utskrift av høringsdokumentet på møtet til alle 

medlemmer. 

 

Vedtak: 

Sokneprest Anne Grete Listrøm formulerer et utkast til høringsuttalelse til 

neste møte, hvor menighetsrådet drøfter saken innen vedtak av 

høringsuttalelse. Innspill kan gis til sokneprest innen neste møte. 

 

 

https://kirken.no/hoeringer


 

 

MR 88/18 ORIENTERINGSSAKER 

 

  MR88/18-1 INNVIELSE AV ORGELET 

    v/ MR-leder 

   

  MR 88/18-2 ØKONOMI I FELLESRÅDET 

    v/ MR-leder 

 

  MR 88/18-3 KIRKEBRUKSPLAN 

    Innspill til høringsuttalelse kan sendes til sokneprest. 

 

  MR 88/18-4 KONSTITUERING AV MR 2019 PÅ NESTE MØTE 

    MR-leder og nest-leder forespørres om å fortsette. 

    MR-medlemmer kan stille forslag til daglig leder. 

   

MR 88/18-5 REFERAT FRA PROSTIRÅDSMØTE 25/9 

Saksdokument 

 

  MR 88/18-6 REFERAT FRA INNSAMLINGSKOMITEEN 08/10 

Saksdokument 

 

  MR 88/18-7 REFERAT FRA INNSAMLINGSKOMITEEN 10/09 

Saksdokument 

 

  MR 88/18-8 REFERAT FRA DIAKONOUTVALGET 10/09 

Saksdokument 

 

  MR 88/18-9 SUPPER FOR SYV 

    En kveld har blitt gjennomført. 

    Neste gang er 22/11. Det er mulighet for flere grupper. 

 

  Vedtak: 

  Sakene ble tatt til orientering 

 

Vedlegg: 

- Innkalling 

- Saksdokumenter – MR-møte 24. oktober 2018 


