
 

 

 

 

GODKJENT PROTOKOLL MR-MØTE 

Dag: Onsdag 27. mars 2019 

Tid: Kl.19.00 – 21.30 

Sted: Møterommet under Nordstrand kirke 

Enkel bevertning. 

 

Åpning: Gunnar Kvalvaag 

 

TILSTEDE: 

Randi Kippenes Megard (leder) 

Hans Jørgen Hagen (Nestleder) 

Anne Grete Listrøm (sokneprest) 

Gunnar Kvalvaag (fast) 

Erling Weydahl (fast) 

Grete Eliassen (vara) 

Aud Nome Dueland (fast) 

Halvor Kjølstad (fast medlem under Abelones permisjon) 

 

I tillegg var møtet velsignet med tilstedeværelse av Olafur (stiftskandidat i Nordstrand 

menighet) 

 

FORFALL: 

Isak Aaby (fast) 

Ole Inge Bekkelund (vara) 

Per Øyvind Bø Grønningsæter (fast) 

 

PERMISJON: 

Ragnhild Kyvik Bauge (fast) 

Abelone Tone (fast) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MR 18/19 GODKJENNING AV INNKALLING 

 

  Vedtak: 

  Innkalling godkjennes med to eventueltsaker fra Gunnar Kvalvaag og to ekstra 

  orienteringssaker fra daglig leder. 

 

MR 19/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

  Saksdokumenter: 

  Protokoll fra MR-møtet i februar 

 

  Vedtak: 

  Sak 15/19: Det presiseres at Erling Weydahl fremmet et forslag om videre 

  initiativ om innsamling rettet mot enkeltpersoner på bakgrunn av resultatet av 

  lignende tiltak rett før jul. Dette forslag ble ikke tatt til følge.  

  Sak 13/19: Det settes en frist for innspill til intern kommunikasjon fra MR-

  medlemmer til AU. Fristen er 10. Mai 2019. 

   

  Utover dette godkjennes protokollen. 

 

MR 20/19 ORIENTERING – KIRKEMUSIKKUTVALG 

 

  Kirkemusikkutvalget var invitert til å orientere om det kirkemusikalske arbeid i 

  Nordstrand menighet. 

 

  Kirkemusikkutvalget (KMU) besto i 2018 Gotfred Gundersen, Ragnhild  

  Bauge, Ole Johannes Kosberg (kantorvikar) og Ellen Sandøe. 

  Arbeidet i forbindelse med innvielse av det nye orgel var selvsagt svært  

  krevende fra sommeren 2018 og frem, men samtidig utrolig inspirerende.  

 

  Ved inngangen til 2019 består KMU av Ellen Sandøe og Liv Marie Hofseth 

  (fast kantor). Man har gjennomført det årlige forsanger-treff i januar 2019 og 

  har fokus på rekruttering til det kirkemusikalske knyttet til gudstjenestene. 

 

  Det er behov for å styrke styret i Nordstrand kirkekor, som også har hatt stor 

  aktivitet i høsten 2018. Rekrutteringsbehovet er betydelig og i en   

  overgangsfase bistår Ellen Sandøe det nyvalgte styret i Nordstrand kirkekor. 

  Det ble presisert at de foregående to års kantorsituasjon (to års fravær og  

  vikarer) har preget rekrutteringen i negativ retning.  

 

  Det anbefales å avvente ytterligere rekruttering til KMU med tanke på  

  Nordstrand kirkekors behov for styrkelse og i tillegg at det velges nytt  

  menighetsråd til høsten 2019. 

 

  Det ble påpekt at revisjonen av mandatet tilbake i 2017 ikke har blitt godkjent 

  av Nordstrand menighetsråd. 

 

 

 

 



 

 

MR 21/19 HØSTENS PROGRAM - TEMAKVELDER 

 

  Menighetsrådet har - etter Voksenutvalget har avsluttet arbeidet - ansvar for å 

  planlegge en temakvelder for høsten 2019. 

 

Det ble fremmet en rekke forslag om ulike foredragsholdere. 

Det må prioriteres og planlegges hvem som står for praktisk gjennomføring. 

 

  Vedtak: 

  Erling Weydahl og Gunnar Kvalvaag tar ansvar for å arrangere to-tre  

  temakvelder i høsten 2019. 

 

MR 22/19 ORIENTERINGSSAKER 

  

  MR 22/19-1 – Revisjonsberetning 2017 

  Saksdokument 

 

  MR 22/19-2 – Nytt fra staben 

  v/ sokneprest og Daglig leder 

- Johanne Seljehaug slutter. 

  - Knut Helge har 50% pappa-permisjon frem til 8. juli 

  - Kirketjener stillinger: 

   Erstatning for Elisabeth er funnet - Jonathan Nygaard  

   Alexandros ønsker å slutte til sommeren.   

 

  MR 22/19-3 - Praktisk drift 

  v/ daglig leder  

- Teleslynge i kirken 

o Daglig leder purrer opp KfiO. Dette må tas i sammenheng med 

gulvet i kirken. 

- Lyd fra klokkene  

o Daglig leder har purret KfiO opp og det står høyt på listen.  

 

  MR 22/19-4 - Nominasjonskomiteens arbeid. 

   Menighetsrådet anbefales å sende forslag til kandidater til daglig leder. 

 

  MR 22/19-5 - Referat fra giverkomiteen 

   Det bemerkes at gudstjenesten 10/3-19 var en fin gudstjeneste.  

 

  MR 22/19-6 - Referat fra gudstjenesteutvalget 

   

  MR 22/19-7 - Årsmøte 2018 - 12. Mai 2019. 

 

  MR 22/19-8 - Tiltaksplan MUV sendes ut til MR-medlemmene i word.  

    Kommentarer mottas gjerne. 

   

Vedtak: 

  Sakene tas til orientering. 

 

 



 

 

 

  EVENTUELT: 

 

  MENIGHETSWEEKND: 

  BFTU bør inviteres til å vurdere en menighetsweekend. 

 

  BARNEHAGEPROSJEKTET: 

  Det bør gis en orientering om barnehagebyggingen på årsmøtet.  

  MR ber om en skriftlig redegjørelse fra byggekomiteen.  

 

  FELLESKVELD MED STAB OG MR - KOMMUNIKASJON 

  Staben og AU oppfordres til å finne en dato for en felles samling med hvor stab 

  og MR drøfter tanker om kommunikasjon. 

  Til dette møte har staben ferdigstilt kartlegging av kommunikasjon. 

 

   

 

Vedlegg: 


