
 

 

Nordstrand menighetsråd 2015-2019 

 

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 
Dag: Onsdag 21. mars 2018 

Tid: Kl.18.30 – 21.30  

Sted: Nordstrand kirke 

Kl. 18.30: Åpning v/ Randi Kippernes Megard i bønnerommet. 

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

 

Referent: Ole Inge Bekkelund 

 

Tilstede av menighetsrådets medlemmer: 

 Gunnar Kvalvaag (leder) 

 Randi Kippenes Megard (nestleder) 

 Sokneprest Anne Grete Listrøm 

 Erling Weydahl (fast) 

 Hans Jørgen Hagen (fast medlem i Per Øyvinds permisjon) 

 Grete Eliassen (vara med stemmerett) 

 Ole Inge Bekkelund (vara med stemmerett) 

 

Forfall: 

 Aud Nome Dueland (fast) 

 Halvor Kjølstad (fast medlem i Abelones permisjon) 

 Isak Aaby (fast) 

 Ragnhild Kyvik Bauge (fast) 

 

Permisjon: 

 Abelone Torp (fast) 

 Per Øyvind Bø Grønningsæter (fast) 

 

 

MR 27/18 Godkjenning av saksliste 

  Vedtak:  

Den foreliggende sakliste vedtas, med en tilleggssak til orientering: 

- Tolkning av «lokal aktør» ved prissetting av utleie av kirkerom.  

 



MR 28/18 Godkjenning av protokoll fra møte 24. januar 2018 

 Kommunikasjonsplan var uteglemt blant restansesakene.  

 

Vedtak:  

Protokoll fra møte 24. januar 2018 godkjennes. 

 

Sak 29/18 Regnskap 2017  

Et foreløpig regnskap for 2017 ble gjennomgang ved leder av økonomiutvalget 

Jan Olav Nilssen. 

En rapport med sammenlikning av tall med 2016 ble gjennomgått. Det forelå 

ingen balanse slik at det ikke ble fremlagt et totalt regnskap for 2017. 

 

Vedtak: 

Orienteringen ble tatt til etterretning. Urevidert regnskap for 2017 legges fram 

for godkjenning på MR-møtet 25. april 2018.  

 

Sak 30/18 Barnehageutbyggingen 

Det ble gitt en orientering av Nils Martin Espegren om komiteens samarbeid 

med plan- og bygningsetatens arealregulering for området. Lokalpolitikere 

stiller seg positive til nybygget. Saksgangen har vært slik at en anmodning om 

forhåndskonferanse skjedde i mai 2017, forhåndskonferanse 31. mai 2017, 

oppstartsmøte med plan- og bygningsetaten 18. januar 2018 og referat fra dette 

møtet ble godkjent 19. mars 2018. 

Plassering av bygningen har vært tema, dels hvor nærme Breiens vei, dels hvor 

høyt bygget kan være.  

På bakgrunn av et endret forslag fra plan- og bygningsetaten utarbeider 

arkitekten to skisser som skal ligge til grunn. 

Budsjett for prosjektet er 12 000 000 ekskl mva. 

 

Vedtak:  

1. Orienteringen ble tatt til etterretning. 

2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å godkjenne høringsdokument om prosjektet 

når dette er klart fra komiteen. 

 

Sak 31/18 Søknad om garanti på kr. 50 000 fra Orgelaksjonskomiteen 

Orgelaksjonskomiteen gjennomfører i ukene etter innvielsen av det nye orgelet. 

Målsetting for arrangementene er et overskudd som bidrar positivt til 

finansiering av orgelet. 

 

Vedtak:  

1. Menighetsrådet vedtar å garantere for underskudd på inntil kr. 50 000 til 

dekning av utgifter til arrangementer i forbindelse med kulturukene.  

 

2. Menighetsrådet støtter orgelkomiteens og innsamlingskomiteens forslag om 

at det bør trykkes en brosjyre til markedsføring av konserter i forbindelse med 

innvielse av nytt orgel høsten 2018. 

 

3. Menighetsrådet godkjenner at det benyttes inntil 15 000 kroner til en slik 

trykksak. Komiteene oppfordres til å få annonsører til å dekke så mye som 

mulig av produksjonskostnaden.  



 

 

Sak 32/18 Årsmøte 29. april 2018 

Program for årsmøtet er:  

Innkalling 

Konstituering  

Årsmelding 2017 

Regnskap 2017 

Orientering om orgelprosjektet og barnehageutbyggingen 

 

Møtet ledes av menighetsrådets leder. 

 

Vedtak: 

Program og opplegg for årsmøtet ble vedtatt. 

 

Sak 33/18 Oppnevning av nytt medlemmer til Barne-, familie- og trosopplærings-

utvalget 

 

Vedtak: 

Caroline Espegren oppnevnes som nytt medlem av Barne-, familie- og  

Trosopplæringsutvalget. 

 

Sak 34/18 Gudstjenesteutvalget: Mandat og medlemmer 

  

Vedtak: 

 1. Det framlagte forslag til mandat ble godkjent. 

 2. Følgende personer ble oppnevnt som medlemmer av gudstjenesteutvalget: 

Sissel Weydahl, Tor Arne Berntzen, kantor, Åse Maria S. Haugstad og Anne 

Grete Listrøm. 

 

Sak 35/18 Oppfølging av menighetsmøte 31. januar 2018  

Oppfølging av forslag til prioriterte tiltak for å øke menighetens inntekter 

Arbeidsutvalget hadde utarbeidet et forslag til prioriteringer.  

 

Vedtak:  

Menighetsrådet vedtok følgende prioritering av tiltak for å øke menighetens 

inntekter: 

A. Det opprettes en komite for utleie av kirke og menighetssenter til større 

arrangement. Følgende personer forespørres om å forberede dette: Erling 

Weydahl, Gunnar Kvalvaag og Eigil Schjander Larsen. 

B: Det etableres en kulturuke med konserter og kunstutstilling. En slik uke 

legges til ukene etter innvielsen av orgelet. Gunnar Kvalvaag og Ellen Sandøe 

arbeider videre med dette. 

C: Forsterket satsing på givertjenesten og ofringer til menigheten. 

Giverkomiteen og Gudstjenesteutvalget bes om å drøfte dette videre. 

 

Menighetsrådet vil komme tilbake til eventuell opprettes en julemessekomite. 

Arbeidsutvalget arbeider videre med denne ideen.  

 

 

 



Sak 36/18 Retningslinjer fra LNU for Frifond organisasjon 

 

 Vedtak:  

Menighetsrådet ber daglig leder utrede hvordan menigheten best kan legge til 

rette organiseringen av menighetens barne- og ungdomsarbeid. Ole Inge 

Bekkelund bistår dette arbeidet. Utredningsarbeidet skjer også i samarbeid med 

Ungdomsutvalget og Barne-, familie og trosopplæringsutvalget. 

 

MR 37/18 Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser 

Sokneprest Anne Grete Listrøm orienterte om utsendt høring på justering av en 

høring om Den norske kirkes hovedgudstjeneste. 

 

 Vedtak: 

 Menighetsrådet gir gudstjenesteutvalget fullmakt til å gi uttalelse i høringen på 

vegne av menighetsrådet. 

 

MR 37/18 Orienteringssaker 

 

MR 37/18 a Nytt fra staben 

  Anne Grete orienterte. 

 

MR 37/18 b Søknad til byrådet i Oslo om støtte til finansieringen av orgelet 

Gunnar Kvalvaag orienterte om søknad som ble sendt byrådet for Oslo 

kommune 11. mars 2018. 

 

MR 37/18 c Merverdiavgiftsaken 

 Utleie av menighetssalen i forbindelse med minnesamvær samt annonser for 

menighetsbladet dekkes ikke av menighetens momsfritak. Menighetsrådets 

leder orienterte fra arbeidet med opprydding etter uklar momspraksis de senere 

år. Menigheten gjør opp for 2017 med et beløp på ca 90 000 kroner. 

Oppryddingen skjer etter råd fra KPMG, som på våre vegne har drøftet saken 

med Skatt Øst. Honorar for arbeidet utgiftsføres også med ca 65 000 kroner.  

 

MR 38/18 Evens minnefond 

Til minne om Even Wyllers bortgang i 1980 ble det opprettet et fond som 

skulle støtte menighetsarbeid innen Nordstrand og Ljan menighetsdistrikt.  

Selv om fondet ikke lenger er en stiftelse leder Hans Jørgen Hagen arbeidet 

med å forvalte verdiene. 

Leder av ungdomsutvalget og menighetsrådets nestleder forespørres om å tiltre 

fondets styre.  

Pr 31. desember 2016 var det ca 217 000 kroner i dette fondet. 

 

 

Gunnar Kvalvaag  Randi Kippenes Megard  Anne Grete Listrøm 

 

 

 

 


