
 

 

 

 

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MR-MØTE 

Dag: Onsdag 28. november 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) 

Aud Nome Dueland (fast) 

Erling Weydahl (fast) 

 

 

FORFALL: 

Isak Aaby (fast) 

Ole Inge Bekkelund (vara) 

Halvor Kjølstad (fast under Abelones permisjon) 

 

PERMISJON: 

Ragnhild Kyvik Bauge (fast) 

Abelone Tone (fast) 

Per Øyvind Bø Grønningsæter (fast) 

 

Åpning i bønnerommet under menighetskontoret: Aud leste fra Matteus 25. 

 

 

 

MR 89/18 GODKJENNING AV INNKALLING 

 

  Vedtak 

  Innkalling godkjennes med følgende tilføyelser: 

  - Møteplan 2019 - første møte 

  - Juleavslutning for MR 

 

 

 

 



 

 

MR 90/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

  Saksdokumenter: 

  Protokoll fra MR-møtet i oktober (eget vedlegg) 

 

  Vedtak 

  Protokollen fra oktober-møtet godkjennes. 

 

MR 91/18 ORIENTERING FRA UTVALG 

 

  Diakoniutvalget (ved Ingun Yri Øystese og Inger Tommelstad) orienterte om 

  arbeidet. 

 

  Det ble bemerket at Diakoniutvalget gjerne kan bestå av en bredere utvalg av 

  menigheten. 

  Hovedområder for arbeidet: Inkluderende fellesskap, nestekjærlighet,  

  og vern om skaperverket. 

  Lunsj for etterlatte som drop-in-tilbud (den eneste menighet). Dette nettverk er 

  veldig positivt og har skapt sitt eget nettverk rundt dette møtepunkt. Gode 

  «bivirkninger» fra arbeidet. 

  Sorg-arbeide i samarbeid med Bekkelagshjemmet (?) sammen med Ljan.  

  Grupper ved samlivsbrud. 

  Arrangementer for eldre er viktig i Inguns stillingsinstruks. Et tilbud i uken for 

  eldre på Nordstrand. Bibelbruppe på Omsorg +, besøksgruppe på Poppelstien, 

  og andakter. 

  Ensomhet har blitt avdekket og selv det å være eldre («to måneder har jeg spist 

  middager her alene uten å bli kjent med noen»). Det er  

  Torsdags-trim med 12-16 personer på hver gang. 

  Samtaler - en fordobling fra i fjor. Dette har vi mulighet/kapasitet til, men det 

  merkes at det er en voldsom økning. 

  Oppfølging av besøkende - samling for besøkere. Ti personer på første  

  samlingen. Godt samarbeid med Frivillighetssentralen på Lambertseter 

   

  Utfordringer: 

- Grønn menighet og Grønn gruppe. Strategisk arbeid innenfor dette felt. 

Tema-kvelder har vært  

- Misjonsforeningene bør engasjere seg mer i menigheten og vise versa. 

Ungdommene har et forhold til Missjonsalliansen og prosjektert på 

Fillipinere. 

   

  Planer for 2019: 

- Samlivskurs i Gottmann-modellen. 

- Poppelstien har bedt Ingun om å søke penger og arrangere tur. Viktoria-

båten til Dal. 

- Markering av Dagen for psykisk helse (dato ??) 

 

 

  Innspill fra MR: 

- Arbeidet med Grønn gruppe. Det er mange ressurser (KA, ENØK osv.) 

som kan brukes som støttespillere. 



 

 

- Misjonsarbeidet kan promoveres bedre enn idag. Det kan være gunstig å se 

helheten i hvordan man støtter opp om misjons gjennom flere ulike kanaler 

(Diakoni, ofringer og givertjeneste). 

- Det bør gjøres en vurdering av misjonsarbeidet og rekrutteringen til 

misjonsarbeidet. 

 

 

MR 92/18 KONSTITUERING AV RÅDET 

 

  Randi Kippenes stiller sitt kandidatur til leder for 2019. 

  Gunnar Kvalvaag ønsker å fortsette som representant i Fellesrådet.  

 

  Vedtak: 

  Randi Kippenes velges som leder for Nordstrand MR i 2019. 

  Hans-Jørgen Hagen velges som nest-leder for Nordstrand MR i 2019. 

 

MR 93/18 HØRING – KIRKEORDNING FOR DEN NORSKE KIRKE 

 

Orientering fra soknepresten. 

Frist for innsending er 15. desember. 

 

Vedtak: 

Soknepresten fortsetter arbeidet og sender et evt. Forslag til uttalelse til 

menighetsrådet innen innsending. 

Menighetsrådet oppfordres til å sende inn innspill innen 10. desember. 

 

 

 

 

 

MR 94/18 KIRKEVALG 2019 - NOMINASJONSKOMITE 

 

  Minimum tre personer skal utgjøre nominasjonskomiteen. 

  15. Mars er fristen for å innlevere listen. 

  Det skal velges minimum 13 personer til Nordstrand menighetsråd. 

 

  Vedtak: 

  Alle menighetsrådsmedlemmer oppfordres til å vurdere gjenvalg for perioden 

  2019-2023. 

  Alle menighetsrådsmedlemmer oppfordres til å komme med forslag til  

  kandidater. 

  Gunnar Kvalvaag, Kari Aamodt Espegren og Jørund Aamås foreslås til  

  nominasjonskomiteen. Forslag til flere personer i nominasjonskomite kan 

  stilles til daglig leder. Fristen for dette er 10. desember. 

 

  Frist for å melde gjenvalg og kandidater er 10. januar 2019. 

  

 

 

 

  



 

 

MR 95/18 BUDSJETT 2019 

 

  Saksdokument: MR 95/18 – Utkast til budsjett 2019 (eget vedlegg) 

 

Daglig leder har utarbeidet forslag til budsjett etter samtaler med ansvarlige 

parter. 

 Av endringer i forhold til tidligere års budsjetter må bemerkes: 

- Lønnskostnader er nå ført på den pågjeldende avdeling. Disse var før ført 

samlet på avd. 1040 Felles stillinger. Dette ga et særdeles ufullstendig bilde 

av menighetens utgifter knyttet til de enkelte aktiviteter. 

- Andre kostnader som før var ført ulike steder (f.eks. mobiltelefon) er nå 

også blitt ført på pågjeldende avdeling. 

- Pensjonskostnader for tidligere ansatte og yrkesforsikringer er fortsatt ført 

på avd. 1040 Felles stillinger. 

- Inntekter fra Givertjenesten øremerket til finansiering av henh. Knut Helge 

B. Møller og Marianne Fraser Lende nå inntektsført direkte i pågjeldende 

avdeling. Andelen av givertjenesten til Misjonsprosjektet er inntekts- og 

utgiftsført i avd. 1960 Misjonsprosjekt. 

  

Budsjettet for 2019 viser en mindreforbruk på 237.185 kr. Disse foreslås 

budsjettert avsatt til ubunden driftsfond (disposisjonsfond). Det skal bemerkes 

at årsregnskapet for inneværende år (2018) kan påvirke resultatet. 

 

  Vedtak: 

Førsteutkastet til budsjett 2019 tas til etterretning. Oppdatert budsjett 2019 

legges frem på møtet i januar. 

 

MR 96/18 OFFERLISTE 2019 

 

  Saksdokument: Saksutredning – Offerliste 2019 

 

  Vedtak: 

Man viderefører fjorårets liste, men ALPHA byttes ut med OASE (Søndre 

skøyen kapell). 

Sokneprest fordeler eksterne offerformål på gudstjenestene for 2019. 

 

 

MR 97/18 OPPDRAG TIL GIVERKOMITEEN 

 

Giverkomiteen ønsker å sette som mål for givertjenesten å fullfinansiere Knut-

Helge B. Møller og Marianne Fraser Lender (ca kr 770.000).  

 

Vedtak: 

Givertjenestekomiteen støttes i å sette nytt mål for innsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MR 98/18 ORIENTERINGSSAKER 

 

  MR 98/18-1 GODKJENNELSE AV ORGELET 

    Godkjennelse av Kåre Nordstoga (eget vedlegg) 

   

  MR 98/18-2 GUDSTJENESTELISTE 2019 

    v/ Soknepresten (ettersendes) 

 

  MR 98/18-3 REFERAT FRA UNGDOMSUTVALGET 12/11 

    Saksdokument 

 

  MR 98/18-4 REFERAT FRA BARNEHAGENS PLANKOMITE 1/11 

    Saksdokument 

 

  MR 98/18-5 REFERAT FRA GIVERKOMITEEN 8/11 

    Saksdokument 

 

  MR 98/18-6 REFERAT FRA MØTE OM BØNN 1/11 

    Saksdokument 

 

  MR 98/18-7 REFERAT FRA INNSAMLINGSKOMITEEN 1/11 

    Saksdokument 

 

  MR 98/18-8 REFERAT FRA GUDSTJENESTEUTVALGET 18/10 

    Saksdokument 

 

MR 98/18-9 RAPPORT FRA BDO – EVALUERING AV 

ØKONOMITJENESTEN I KIRKELIG FELLESRÅD 

    Eget vedlegg 

 

 

  Vedtak: 

  Sakene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

- Innkalling 

- Saksdokumenter – MR-møte 28. november 2018 

- Utkast til budsjett 2019 

- Rapport fra BDO – evaluering av økonomitjenesten i KfiO 

- Godkjenning av orgel fra Kåre Nordstoga 


