
 

 

 

 

GODKJENT PROTOKOLL 

MR-MØTE 

Dag: Onsdag 10. juni 2020 

Tid: Kl. 19.00-21.00 

 

TILSTEDE: 

Randi Kippenes Megard (fast) 

Hans Jørgen Hagen (fast) 

Morten Halsteinli Drivdal (fast) 

Bjarne Neerland (fast) 

Thomas Haugeli-Halvorsen (fast) 

Berit Borgaard Aspesletten (fast) 

Øystein Lyngroth (fast) 

Anne Grete Listrøm (sokneprest) 

Tone Simonsen Munz (1. vara - stemmerett) 

Grethe Torvik (2. vara) 

Jan Olav Nilssen (3. vara) 

Inger Margrethe Ofstad (5. vara) 

 

I tillegg møtte: 

Wanja Werp, Nestleder Ljan menighetsråd 

Morten Holmqvist, Sokneprest, Ljan 

 

FORFALL: 

Anette Julsrud Kristiansen (fast) 

Halvor Kjølstad (4. vara) 

 

Åpning ved Randi Kippenes Megaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MR 43/20     GODKJENNING AV INNKALLING 

  

Vedtak: 

Innkalling godkjennes med følgende  

Komite for fellesskapskveld legges til sakslisten. 

«Solidaritetsaksjon for søsterkirker» - brev fra Oslo biskop. 

Streaming tas inn som eventueltsak. 

Møteplan for høsten settes på som vedtakssak (26/8, 23/9, ). 

  

MR 44/20     GODKJENNING AV PROTOKOLL 

  

Saksdokumenter: 

Protokoll fra MR-møtet – NB: Unntatt offentlighet (eget vedlegg) 

  

Vedtak: 

Protokollen fra siste møte godkjennes. 

  

MR 45/20 UNGDOMSDIAKON 

 

   Saksdokument: MR 45/20 – Notat om Ungdomsdiakon 

     

Til saken møter Wanja Werp (nestleder) og Morten Holmqvist 

(sokneprest) fra Ljan menighet. 

 

Bjarne Neerland redegjorde for arbeidet i prosessen og hva man har lagt 

til grunn for søknaden: 

- Spissing av arbeidet 

- Dele erfaringer 

- Samarbeid med andre aktører i bydelen 

- Knytte stillingen til det arbeid som allerede er i gang. 

Og om det videre arbeid: 

- Nedsette en egen gruppe med representanter fra stab, 

ungdomsutvalg og begge menighetsråd. Mandat for denne gruppe er 

viktig for forankring. 

- Finansiering og «markedsføring» som i utgangspunkt må arbeid 

med å skaffe midler til delfinansieringen, men samtidig arbeide med 

å presentere hva også pådrive en markedsføring av hva 

Ungdomsdiakonen faktisk skal gjøre. 

 

Innspill fra menighetsrådet: 

- Viktig med spissing av stillingen og å presisere satsningsområder 

for å unngå at stillingen strekkes for lang og «spres for tynt ut». 

- Understreking av et videre behov for at støttegruppen også bistår 

ungdomsdiakonen etter tilsetting. 

- Til utarbeidelse av utlysning ble det nevnt at teksten bør fremstilles 

aktuelt, relevant og samtidig være forholdsvis åpen og legge til rette 

for egen påvirkning og forming. 

-  

 

 

 



 

 

Vedtak: 
Utviklings- og støttegruppen får mandat til å ferdigstille stillingstekst i 

samarbeid med daglig leder.  

Gruppen består av Morten Holmqvist, Wanja Werp, Bjarne Neerland, 

Thomas Ekeberg-Andersen og en person fra ungdomsutvalget. Gruppen 

står fritt til å dra inn andre støttespillere. 

Etter tilsetting i stillingen vil denne gruppe fortsatt samarbeide med den 

nye Ungdomsdiakon. 
Giverkomiteen oppfordres til å ta ansvar for å jobbe videre med opplegg 

og kommunikasjon rundt innsamling. 

Menighetsrådene holdes løpende orientert om prosessen. 

Utviklings- og støttegruppen kommer tilbake med utlysningstekst til møtet i 

august 2020. 

Finansieringsnøkkel for ungdomsdiakonen vil ta utgangspunkt i 

befolkningen i de to menigheter innenfor målgruppen for arbeidet.  

 

 

MR 46/20 ØKONOMISK UTREDNING – KONSEKVENSER 

 

Økonomiutvalget har revidert budsjett for 2020 med detaljert 

fremtstilling av hvilke økonomiske konsekvenser Korona-tiltakene får 

for Nordstrand menighet. 

 

Saksdokument: MR 46/20 

 

Vedtak: 

Nordstrand menighetsråd tar orienteringen til etterretning. Daglig 

leder justerer budsjettet i henhold til endringene beskrevet i 

saksdokumentet. 

Menighetsrådet ønsker å bli løpende orientert om den økonomiske 

utviklingen på hvert møte i løpet av høsten. 

Menighetsrådet ønsker et forslag fra Økonomiutvalget på å kutte 

100.000 kr. i budsjettet for 2020.  

Nordstrand kirke og menighetshus bør markedsføre seg som en arena 

for mindre konserter og andre forsamlinger. 

Inntektsskapende arbeid tas opp på neste møte i menighetsrådet. 

 

 MR 47/20 STRØMMING AV GUDSTJENESTER 

    

   Erfaringer har blitt gjort. Viktigheten av at videoene ligger ute på nett. 

 

   Vedtak: 

   Det innhentes tilbud på strømming av konfirmasjonen til høsten. 

    

 

 MR 48/20 MØTEPLAN FOR HØSTEN 2020  

Møteplan for høsten: 

 

Onsdag 26/8 kl. 18.00-21.30 – Middag og Økonomifokus 

Onsdag 23/9 kl. 19.00-21.30 – Utvalg? 

Onsdag 28/10 kl. 19.00-21.30 – 1. utkast for budsjett 



 

 

Onsdag 25/11 kl. 18.00-21.30 – 2. utkast for budsjett 

Onsdag 9/12 

 

Det er også ønske fra menighetsrådet om en samling med staben i løpet 

av høsten. 

 

 MR 49/20 KOMITE FOR FELLESSKAPSKVELD 

    

   18. november 2020 er satt som dato. 

 

   Vedtak: 

Tone Munz, Inger Ofstad og Øystein Lyngroth etablere en komite og 

planlegger fast. 

 

 MR 50/20 SOLIDARITETSAKSJON FOR SØSTERKIRKER 

 

Menigheten har mottatt brev fra Oslo biskop og misjonsrådgiver i Oslo 

bispedømme med oppfordring om å huske på søsken-kirkene våre i 

utlandet. 

 

Vedtak: 

Misjonsarbeidet løftes opp i Nordstrand menighet i løpet av høsten (og 

for øvrig) både i gudstjenester og i nyhetsbrevet. 

 

 MR 51/20 MR-SAMLING MED STAB 

 

   Vedtak: 

   Onsdag 9. september kl. 17.00-20.00 

 

MR 52/20 ORIENTERINGSSAKER 

MR 52/20-1 – Nytt fra staben 

 

MR 52/20-2 – Praktisk drift 

- Gradvis gjenåpning er fortsatt i gang. Dette har medført noen 

prioriteringer og dermed en enkelt søndag, hvor det ikke er vanlig 

gudstjeneste i Nordstrand kirke.  

  

MR 52/20-3 – Utsettelse av frist for innføring av justert ordning for 

hovedgudstjenesten. (sendt ut på mail tidligere fra Daglig leder). 

   

Vedtak: 

Sakene tas til orientering. 

 

 


