
 

 

 

 

UTKAST TIL PROTOKOLL 

MR-MØTE 

Dag: Onsdag 23. september 2020 

Tid: Kl. 19.00-21.30 

 

Tilstede: 

Hans Jørgen Hagen (fast - Nestleder) 

Berit Borgaard Aspesletten (fast) 

Øystein Lyngroth (fast) 

Morten Halsteinli Drivdal (fast) 

Bjarne Neerland (fast) 

Tone Simonsen Munz (1. vara) 

Grethe Torvik (2. vara) 

Jan Olav Nilssen (3. vara) 

Anne Grete Listrøm (sokneprest) 

 

FORFALL: 

Anette Julsrud Kristiansen (fast) 

Thomas Haugeli-Halvorsen (fast) 

Randi Kippenes Megard (fast – MR-leder) 

Halvor Kjølstad (4. vara) 

Inger Margrethe Ofstad (5. vara) 

  

MR 62/20     GODKJENNING AV INNKALLING 

  

Vedtak: 

To eventueltsaker ble meldt: Misjonsutvalg og Menighetsfest og en 

orienteringssak om julens gudstjenester. 

Med disse tilføyelser ble innkallingen godkjent. 

  

MR 63/20     GODKJENNING AV PROTOKOLL 

  

Saksdokumenter: 

Protokoll fra MR-møtet i august 2020.  

  

Vedtak: 

Protokollen fra siste møte godkjennes. 

  

 

 



 

 

MR 64/20 UNGDOMSDIAKON 

 

Saksdokument:  

MR 64/20-1 Utkast til stillingsinstruks for Ungdomsdiakon 

 

Daglig leder orienterte om at Kirkelig fellesråd i Oslo påtar seg 

arbeidsgiveransvaret for stillingen. 

 

Vedtak: 

Nordstrand menighetsråd støtter stillingsinstruksen med enkelte 

suppleringer. Denne sendes videre til KfiO for utlysning snarest mulig. 

 

MR 65/20 PRAKTISK ANSVARLIG 

 

   Kfr. sak 19/20 – Praktisk ansvarlig for utleielokaler. 

  

Tilbake i februar fattet menighetsrådet vedtak om å utlyse en 10% 

stilling som praktisk ansvarlig i forbindelse med utleievirksomhet. 

Umiddelbart etterpå rammet Covid-19 Norge og situasjonen i 

menigheten ble drastisk endret, utleie-aktiviteten forsvant og 

menighetens økonomiske situasjon i 2020 er svært uviss på nåværende 

tidspunkt. Derfor anbefaler AU at man forsøker å skaffe en frivillig 

person, som kan ivareta de samme oppgaver frem til situasjonen er mer 

stabil igjen. 

    

Vedtak: 

Det etterlyses en frivillig til å ordne lokaler i forkant av utleie. Dette 

skjer i menighetsbladet, på hjemmesiden og i det ukentlige 

nyhetsbrevet. 

Menighetsrådet velger derfor ikke å følge opp vedtaket i sak 19/20. 

Saken følges opp på neste MR-møte. 

 

MR 66/20 TROSOPPLÆRINGSPLAN - REVIDERING 

 

Barne- familie og trosopplæringsutvalget kommer på møtet v/ Marianne 

F. Lende (trosopplæringsleder) og Anette J. Kristiansen (MR-

representant). For øvrig består utvalget av Per Øyvind Grønningsæther, 

Kristin Schjander-Berntsen og Caroline Espegren. Dette utvalg er 

primært fokusert på praktisk gjennomføring av barne- og 

ungdomsarbeid samt trosopplæringstiltak. 

Fokus for utvalgets deltakelse på MR-møtet er forberedelse av den 

forestående revidering av trosopplæringsplanen samt orientering om 

utvalgets arbeid. 

 

Saksdokumenter:  

Trosopplæringsplan for Nordstrand og Ljan menigheter  

(eget vedlegg) 

 



 

 

Trosopplæringsleder Marianne Fraser Lender ga en kort orientering om 

trosopplæringsreformen, etableringen av dette tilbake i 2008 og det 

videre arbeid med trosopplæringsplanen for Nordstrand og Ljan. Denne 

sier noe om demografien i menighetene og hvordan man lokalt vil jobbe 

med punktuelle tiltak i alderen 0-18 år. Dette er innhold, som er 

tilpasset til aldersgruppen, det inviteres personlig til et arrangement for 

hele årskullet. 

F.eks. utdeling av 4-års-bok, hvor alle 4-åringer kommer til kirken på 

en søndag, får utdelt en bok og en tilrettelagt gudstjeneste. 

Et eksempel på et tiltak i Trosopplæringsplanen som har vokst frem 

nedenfra, som ikke lå i planen opprinnelig er LysVåken pluss – 

overnatting for ungdom i kirken i vinterferien. 

 

Trosopplæringsplanen ble utarbeidet av et tidligere oppnevnt 

Trosopplæringsutvalg og planen ble godkjent for fire år siden. En god 

del av tiltakene fungerer bra, men det er også forbedrings- og/eller 

revideringspotensiale i planen. 

 

Denne prosessen om revidering skal menighetsrådene i gang med nå.  

Det er planlagt en inspirasjonssamling med menighetene arrangert av 

Oslo bispedømme rett etter nyttår. 

Revideringsprosessen tenkes å vare ca. et år fra januar 2021. 

 

Tiltaksplan: 

- Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra begge 

menigheter og medlemmer fra staben. Denne danner seg kjennskap 

til den nåværende trosopplæringsplan i forkant av videre prosess. 

- Invitere bredt til inspirasjonssamlingen med Oslo bispedømme 

- Arbeidsgruppen jobber heretter videre med revidering av 

trosopplæringsplanen som presenteres for menighetsrådene.  

 

Vedtak: 

I januar 2021 inviteres menigheten til inspirasjonssamling av Oslo 

bispedømmet.  

To personer fra stab, to representanter fra Nordstrand menighet og en 

representant fra Ljan menighet skal arbeide videre med revidering av 

Trosopplæringsplanen. 

Marianne Fraser Lende får i oppdrag å finne medlemmer til 

arbeidsgruppen. 

Nordstrand menighetsråd anbefaler at man planlegger et felles 

menighetsrådsmøte sammen med Ljan når den reviderte planen skal 

godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MR 67/20 ORIENTERINGSSAKER 

MR 67/20-1 – Nytt fra staben 

    v/ Daglig leder/sokneprest 

 

MR 67/20-2 – Praktisk drift  

    v/ Daglig leder 

  

MR 67/20-3 – Hedersboligen 

Som nevnte på forrige MR-møte, endres Kirkelovens §41 (som gir 

mulighet for enkel oppløsning av stiftelser opprettet på bakgrunn av 

soknets tidligere utydelige juridiske posisjon).  

Daglig leder har undersøkt muligheten for oppløsning av Stiftelsen 

Hedersboligen for å legge denne inn i Nordstrand menighet for øvrig – 

på samme måte som Stiftelsen selv søkte om tilbake i 2013. 

Spesialrådgiver hos KA har vurdert at avslaget man fikk i 2014 fra 

Nærings- og fiskeridepartementet fortsatt er gjeldende. 

Man går derfor ikke videre med denne prosess i denne omgang. 

  

 MR 67/20-3 – Julens gudstjenester 

Soknepresten orienterte om planen for skolegudstjenestene og planen 

for gudstjenestene på julaften. Det er vanskelig å forestille seg å få inn 

fler gudstjenester enn det man vanligvis har (4 stykk med max 200 

stykker tilstede etter gjeldende smittevernsregler).  

Forestillingen på lille julaften «Gutten som englene sang om» tenkes å 

bli holdt to ganger.  

Første juledag vil det bli holdt to gudstjenester (kl. 12.00 og kl. 13.00). 

Ulike digitale formater drøftes også. Staben holder fortsatt på med 

planlegging. 

 

Vedtak: 

Sakene tas til orientering. 

 

MR 68/20 EVENTUELTSAKER 

 

  Misjonsutvalg: 

Tone Munz og Berit Aspesletten orienterte om arbeidet med å finne et nytt 

misjonsprosjekt. 

Møte 8. september hadde man et møte med utvalgene. Referat blir sendt ut til 

menighetsrådet. Her kom det innspill om å velge et misjonsprosjekt innenfor 

SMM (Samarbeid menighet og misjon).  

Gjensidig kommunikasjon er viktig for utvalgene slik at det blir skapt et 

eierskap mellom prosjekt, menighet, stab og ulike områder av menighetens 

arbeid. 

Stefanusalliansen kom opp som et godt forslag og misjonsutvalget etablere en 

kontakt med dem før endelig godkjenning i menighetsrådet. 

 

 

 

 



 

 

Menighets-aktiviteter i regi av menighetsrådet: 

Onsdag 7. oktober – Fellesskapskveld med tema Bønn 

 Arr.: Gunnar Kvalvaag på oppdrag fra menighetsrådet 

Onsdag 21. oktober – Fellesskapskveld med Tania Michelet 

 Arr.: Gunnar Kvalvaag på oppdrag fra menighetsrådet 

Onsdag 18. november – Menighetsfest 

 Arr.: Tone Munz og Øystein Lyngroth 

Det er menighetsrådets arrangement og fint om så mange som mulig 

kan stille som vertskap. Samarbeid med Korstrand – «Hele menigheten 

synger»!  

Innspill til kvelden mottas gjerne av Tone og Øystein. 

 

  Lørdag 17. oktober – Høstmarked (Etterskrift: Er avlyst pga. Korona) 


