
 

 

 

 

PROTOKOLL 

MR-MØTE 

Dag: Onsdag 26. februar 2020 

Tid: Kl.20.30 – 22.00 

 

TILSTEDE: 

Randi Kippenes Megard (fast) 

Hans Jørgen Hagen (fast) 

Morten Halsteinli Drivdal (fast) 

Berit Borgaard Aspesletten (fast) 

Bjarne Neerland (fast) 

Anette Julsrud Kristiansen (fast) 

Anne Grete Listrøm (sokneprest) 

Grethe Torvik (2. vara - stemmerett) 

Jan Olav Nilssen (3. vara - stemmerett) 

 

 

FORFALL: 

Thomas Haugeli-Halvorsen (fast) 

Øystein Lyngroth (fast) 

Tone Simonsen Munz (1. vara) 

Halvor Kjølstad (4. vara) 

Inger Margrethe Ofstad (5. vara) 

 

 

 

MR 11/20 GODKJENNING AV INNKALLING 

 

  Vedtak: 

  MR 16/20 Årsregnskap 2019 utgår. 

  Innkalling godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MR 12/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

  Saksdokumenter: 

  Protokoll fra MR-møtet i januar 

 

  Vedtak: 

 Protokollen godkjennes med enkelte rettelser. Orienteringssaker bør refereres 

mer fyllestgjørende. 

 

MR 13/20 OPPDATERING AV LEIEPRISER 

 

Daglig leder ønsker å justere og presisere leieprisene for lokalene knyttet til 

Nordstrand kirke. 

I hovedsak dreier dette seg om presisering av «lokale aktører» og at dette har 

fått med og uten billettsalg (henh. kr. 10.000 og kr. 5000) og at lokale 

barnekor, korps, skolekor og lignende får tilbud om billigere leie (kr. 2500). 

 

  Saksdokument: 

  MR 13/20 – Leiepriser. 

 

  Vedtak: 

  Oppdaterte leiepriser godkjennes med følgende presiseringer: 

  Lokale aktører med billettsalg 10.000 kr.  

  Lokale aktører uten billettsalg 5.000 kr. 

  Lokale barnekor, korps, skolekor og lignende 2.500 kr. 

 

 

MR 14/20 LEIEPRISER FOR NORDSTRAND ROTARY 

 

Daglig leder har gjennom lang tid hatt gjentatte forhandlinger med Nordstrand 

Rotary om finalen i Rotarys musikk-konkurransen som de gjennomfører hvert 

år i Nordstrand kirke. 

Ettersom Nordstrand Rotary støtter lokalt og internasjonalt veldedighet ønsker 

de å få nedsatt leie. 

 

Saksdokument: 

MR 14/20 – Søknad fra Nordstrand Rotary 

MR 14/20 – Leiepriser – Nordstrand kirke 

 

Vedtak: 

Nordstrand menighetsråd innvilger søknaden fra Nordstrand Rotary og 

fastsetter leieprisen for disse til 5.000 kr. for leie av kirkerommet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MR 15/20 BUDSJETT 2020 – 2. GANGS BEHANDLING 

 

Daglig leder ligger frem justert budsjettforslag. 

 

Budsjettet presenteres i hovedsak på bakgrunn av de vedlagte fire sider i 

saksdokumentene. Detaljert avdelingsbudsjett sendes ut elektronisk. 

Budsjettet består av: 

- Oversikt over budsjett (2 sider) 

- Hovedposter i budsjettet (lønnskostnader, minnesamvær/menighetshus, 

leieinntekter, givertjeneste og vedlikehold). 

- Summering av inntekter og utgifter for hver enkelt avdeling 

 

Daglig leder anbefaler at man setter i gang en tidsbegrenset innsamlingsaksjon 

til utbedring av klokkeringe-systemet i Nordstrand kirke. Dette er en kostnad 

på ca. kr. 125.000 på bakgrunn av tilbud mottatt i sommeren 2019. Dette er et 

ansvar som pålegger Kirkelig fellesråd i Oslo, men disse har indikert at man 

ikke har midler til å finansiere utbedring av dette i 2020.   

 

  Vedtak: 

Det opprettes et ubunden fond til midlene fra Helge Birkeland på 300.000 kr. 

Utbedring av Jørgensenrommet på 130.000 kr. fjernes fra budsjettet.  

Innkjøp av nye stoler til bønnerommet fjernes fra budsjettet. 

Menighetsrådet godkjenner budsjettet for 2020, som viser et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr. 6805 kr.  

 

MR 16/20 ÅRSREGNSKAP 2019 – UTSATT TIL NESTE MØTE 

 

 

MR 17/20 DIAKONSTILLING - UTLYSNING  

 

 På forrige møte ble det vedtatt å tilsette en diakonvikar i 50% stilling i seks 

måneder med fokus arbeid blant eldre. Dette har visst seg vanskelig. 

  Derfor bør man: 

- Lyse ut stillingen via vanlige kanaler. 

- Utvide tidsperioden i henh. til regelverket og etter samtale med 

personalavdelingen hos KfiO og/eller KA.  

  

Fondet Nordstrandshjemmet, som er øremerket diakoni blant eldre har per 

31.12.2019 en balanse på ca. kr. 3.000.000. 

 

Saksdokument: 

MR 17/20 – Forslag til stillingsinstruks – Diakon 50% 

 

  Vedtak: 

 Nordstrand menighetsråd går til utlysning av stillingen så fort som mulig for 

en 2 års periode. Tidsangivelsene i stillingsinstruksen fjernes. 

 

 

 

 

 



 

 

MR 18/20 MISJONSPROSJEKTER 

 

Nordstrand menighet trenger å inngå nye misjonsavtaler. 

 

Vedtak: 

Misjonsutvalget bes om å lage en anbefaling til Menighetsrådet om nye 

prosjekter. Dette med virkning fra 01.01.2021. Inntil da fortsetter Nordstrand 

menighet å støtte de nåværende prosjekter. 

   

MR 19/20 PRAKTISK ANSVARLIG FOR UTLEIELOKALENE 

 

  Saksdokument: 

  MR 19/20 – Notat fra Sissel og Erling Weydahl 

 

  Et kostnadsoverslag for stillingen (10% pensjonist) vil være ca. kr. 35.000 i 

  året. 

 

  Vedtak: 

 Daglig leder etterlyser en husøkonom i 10% stilling i menighetsblad, på 

hjemmeside og i nyhetsbrevet. Nødvendige endringer gjøres i budsjettet. 

 

MR 20/20 ORIENTERINGSSAKER 

  

  MR 20/20-1 – Nytt fra staben 

   Trosopplæringsmedarbeider Ingerlise Fidjeland er sykemeldt i 4 uker. 

 

  MR 20/20-2 – Praktisk drift  

- Som resultat av reklamasjonssaken mellom byggherre (Kirkelig fellesråd i 

Oslo) og hovedentreprenør (Klima bygg AS), har det blitt utført et testfelt 

for utbedring av gulvet i Nordstrand kirke. Dette feltet har blitt skrudd fast, 

slipt, oljet og deler av gulvet har i tillegg blitt lakkert. Man vil følge med 

på utviklingen av dette feltet frem mot sommeren 2021 hvor man 

planlegger å utbedre hele gulvet. Dette vil medføre at kirken holdes stengt i 

en 4-5 ukers periode henover sommeren 2021. 

- Kirkelig fellesråd kommer til å legge ned teleslynge i Nordstrand kirke 

snarest mulig. Dette arbeid begynner i uke 10. 

   

  MR 20/20-3 – Skjermløsning for Nordstrand kirke 

- Etter godkjenning av budsjettet går daglig leder nå til bestilling av lerret. 

 

MR 20/20-4 – Visitas 2020 – 6. til 11. oktober 2020 

- Biskopen kommer på visitas 6. til 11. oktober 2020.  

 

MR 20/20-5 – Ungdomsdiakon 

- Utsettes til neste møte. 

 

MR 20/20-6 – International Family Church 

- International Family church, som har leid menighetssalen på søndager i en 

årrekke har sagt opp sin avtale med utgangen av januar 2020.   

 

 



 

 

MR 20/20-7 – Distribusjon av menighetsblader 

- Erling Weydahl har påtatt seg denne jobben. 

 

MR 20/20-8 – Prostebesøk på MR 27. mai 2020 

- Prosten kommer på besøk i Nordstrand MR. 

 

MR 20/20-9 – Nyhetsbrev 

- Nyhetsbrevet gjenoppstår i ny form rundt påsken 2020.  

 

MR 20/20-10 – Årsmøte 2019  

- Nordstrand menighets årsmøte for 2019 avholdes 26. april 2020 etter 

gudstjenesten. 

 

MR 20/20-11 – Nattåpent i Paulus kirke 

- Informasjon om dette sendes ut sammen med utkast til protokoll. 

 

MR 20/20-12 – Grønn inspirasjonssamling 

- Informasjon om dette sendes ut sammen med utkast til protokoll. 

 

 

MR 20/20-13 – FASTEAKSJONEN 2020 

- Utsettes til neste møte  

 

MR 20/20-14 – Møteplan 

- Møteplanen sendes ut sammen med utkast til protokoll. Medlemmene i MR 

skriver seg på listen og melder tilbake til daglig leder. 

 

Utvalg og referater 

- Referat fra møte i Ungdomsutvalget 20. januar 2020 

 

Vedtak: 

  Sakene tas til orientering. 

 

 


