
 

 

 

 

UTKAST TIL PROTOKOLL MR-MØTE 

Dag: Onsdag 27. februar 2019 

Tid: Kl.19.00 – 21.30 - Bemerk tidspunktet 

Sted: Møterommet under Nordstrand kirke 

Bevertning: Enkel bevertning. Ansvar: Gunnar 

 

Åpning: Randi 

 

TILSTEDE: 

Randi Kippenes Megard (leder) 

Hans Jørgen Hagen (Nestleder) 

Anne Grete Listrøm 

Gunnar Kvalvaag  

Erling Weydahl (fast) 

Isak Aaby (fast) 

Ole Inge Bekkelund (vara) 

 

FORFALL: 

Grete Eliassen (vara) 

Per Øyvind Bø Grønningsæter (fast) 

Aud Nome Dueland (fast) 

Halvor Kjølstad (fast medlem under Abelones permisjon) 

 

PERMISJON: 

Ragnhild Kyvik Bauge (fast) 

Abelone Tone (fast) 

 

Kristin Gramstad (leder av Korstrand) og Julie Rosen (avtroppende styrerleder i Nordstrand 

kirkes barnehage) ble takket for arbeidet de har gjort i menigheten. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

MR 11/19 GODKJENNING AV INNKALLING 

 

  Vedtak: 

  Sak på eventuelt fra Gunnar Kvalvaag 

  Forberedelse til årsmøte 

  Erling Weydahl ber om at tiltaksplan MUV settes som vedtaks-sak. 

  Det orienteres om Nominasjonskomiteens arbeid.  

  Ellers godkjennes innkallingen. 

   

 

MR 12/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

  Saksdokumenter: 

  Protokoll fra MR-møtet i januar (ettersendes) 

 

  Vedtak: 

  Protokollen fra januar-møtet godkjennes med følgende endringer: 

  Abelones etternavn rettes og det settes inn et etterskrift i saken om Gåsehud 

  som inkluderer resultatet av forhandlingene. 

 

MR 13/19 KOMMUNIKASJONSARBEID 

 

  Saksdokument: MR 13/19 – Mandat for Kommunikasjonsutvalg 

 

Kommunikasjonsutvalget har satt i gang arbeidet med kartlegging av 

kommunikasjon i Nordstrand menighet. 

Det foreslås at stab og menighetsråd arrangerer en felles kveld med en ekstern 

foredragsholder. 

 

  Vedtak: 

5000 kr. settes av til å gjennomføre en felles kveld med stab og menighetsråd. 

Målet for denne samlingen blir å samordne ambisjoner for og videre arbeid 

med kommunikasjonen i Nordstrand menighet. AU planlegger. 

Kommunikasjonsutvalget fortsetter arbeidet som er beskrevet i mandatet. 

Menighetsrådet oppfordres til å komme med innspill til den eksterne 

kommunikasjon i Nordstrand menighet. 

 

14/19 MANDAT FOR BARNE, FAMILIE OG TROSOPPLÆRINGSUTVALGET 

   

  Saksdokumenter: 

  MR 14/19 - Mandat for barne, familie- og trosopplæringsutvalget 

 

Vedtak: 

  Mandatet for Barne, familie og trosopplæringsutvalget godkjennes. Det tilføyes 

  et punkt om søndagsskolen. 

 

 

 

 

   



 

 

MR 15/19 VIDERE INNSAMLING TIL NYTT ORGEL 

   

  Vedtak: 

Menigheten takker orgelkomite, orgelinnsamlingskomite og andre bidragsytere  

for arbeidet og det flotte resultat. 

Det vil fremdeles være mulig å gi øremerkede midler til orgelet. Det lages et 

oppslag i menighetsbladet som kommuniserer sterkt at man er fornøyd med 

resultatet med oppfordring om videre støtte til menigheten og det nye orgel. 

Det føres til protokoll at Erling Weydahl er uenige i dette vedtak. 

 

MR 16/19 TILTAKSPLAN MUV FOR NORDSTRAND MENIGHET 

   

  Vedtak: 

  Menighetsrådet oppfordres til å sende innspill til AU.  

 

MR 18/19 FORBEREDELSE AV MENIGHETENS ÅRSMØTE 

 

  Det ble ytret ønske om en lokal statistikk med sammenligning av tidligere år. 

 

  Vedtak: 

  Daglig leder sender ut bestilling til alle utvalg og stab om å sende inn rapport 

  til menighetens årsmelding. 

 

 

MR 17/19 ORIENTERINGSSAKER 

  

  MR 17/19-1 – Status om menighetsregnskap 

   Saksdokument 

 

  MR 17/19-2 – Orientering om innsamling til nytt orgel 

   Saksdokument 

 

  MR 17/19-3 – Nytt fra staben 

   v/ sokneprest og daglig leder 

   Sokneprest i Ljan Eivind Winger Oftebro kommer til å slutte i stillingen 

   og trosopplæringsmedarbeider Johanne Seljehaug slutter i sin stilling 

    1.april. Utlysning er begge stillinger er under utarbeidelse. 

 

  MR 17/19-4 – Styrermedlem Julie i barnehagen slutter 

 

MR 17/19-5 – Erling Smemo har blitt takket av for arbeidet sitt med  

  menighetsbladet for Ljan og Nordstrand. 

 Det ble orientert om at det er funnet en ad hoc-løsning for layout av 

  menighetsbladet. 

 Det tas opp som sak på neste MR-møte. 

 

  MR 17/19-6 – Kirkens nødhjelp kontakt for Nordstrand menighet 

   Solvor Boasson har meldt seg som KN kontakt for Nordstrand og Ljan. 

 

 



 

 

  MR 17/19-7 – Virksomhetsbeskrivelse for Nordstrand menighet 

   Det er vesentlige sider ved menighetens virksomhet som ikke er med i 

   virksomhetsplanen - seremonier, gravferder og gudstjenester. 

   NBUK -  

   Korstrand flyttes til kultur-kolonnen, som selvstendig enhet. 

   Kirkeskyss og kirkekaffe flyttes til gudstjenesteliv. 

 

  MR 17/19-8 - Nominasjonskomite - MR-valg 

   Nominasjonskomiteen består av Anne Grete Listrøm, Thomas Ekeberg-

   Andersen, Kari Espegren og Vigdis Nielsen Bø. 

   Arbeidet er igang. 

   

MR 17/19-9 – Gamle orgelet i Nordstrand menighetssal 

 Daglig leder har tatt kontakt med KfiO om å få flyttet det gamle orgelet 

  ut av menighetssalen. 

 Daglig leder gis i oppdrag å kontakte KfiO for å undersøke muligheten 

  for å selge det gamle orgel til inntekt for det nye orgel i 

Nordstrand   kirke. 

 

  MR 17/19-10 - Orientering fra fellesrådet 

   v/ Gunnar Kvalvaag 

   Orienterte om kirkelig fellesråds regnskap for 2018. Dette viser et 

    betraktelig underskudd. 

   Det ble orientert om at fellesrådet oppfordrer menigheter til å komme 

    med innspill til budsjettet i forhold til kommunen. 

 

  Vedtak: 

  Sakene tas til orientering. 

 

 

 

Vedlegg: 


