
 

 

 

 

GODKJENT PROTOKOLL 

MR-MØTE 

Dag: Onsdag 28. oktober 2020 

Tid: Kl. 19.00-21.30 

 

Åpning: Berit Aspesletten. «Vi er alle lemmer på en kropp» 

 

Tilstede: 

Randi Kippenes Megard (fast – MR-leder) 

Hans Jørgen Hagen (fast - Nestleder) 

Thomas Haugeli-Halvorsen (fast) 

Berit Borgaard Aspesletten (fast) 

Bjarne Neerland (fast) 

Øystein Lyngroth (fast) 

Tone Simonsen Munz (1. vara - stemmerett) 

Grethe Torvik (2. vara - stemmerett) 

Anne Grete Listrøm (sokneprest) 

 

Forfall: 

Anette Julsrud Kristiansen (fast) 

Morten Halsteinli Drivdal (fast) 

Jan Olav Nilssen (3. vara) 

Halvor Kjølstad (4. vara) 

Inger Margrethe Ofstad (5. vara) 

 

  

 

 

 

  



 

 

MR 69/20     GODKJENNING AV INNKALLING 

  

Vedtak: 

Innkalling godkjennes. 

  

MR 70/20     GODKJENNING AV PROTOKOLL 

  

Saksdokumenter: 

Protokoll fra MR-møtet i september 2020.  

  

Vedtak: 

Protokollen fra siste møte godkjennes med enkelte rettelser og 

presiseringer. 

  

MR 71/20 NYTT MISJONSPROSJEKT 

 

Saksdokument: Notat fra Misjonsutvalget 

 

Tone Munz og Berit Aspesletten ga en kort gjennomgang av arbeidet 

som de har drevet med å finne nytt misjonsprosjekt for Nordstrand 

menighet. 

 

Vedtak: 

Det ble besluttet å velge Stefanus-alliansen som ny samarbeidspartner 

for misjonsprosjekt i perioden 2021-2025. Fokuset skal ligge på 

arbeidet blant barn og ungdom i Egypt, med mulighet for også å støtte 

og lære om arbeidet i Pakistan.  

Kontrakt mellom partene forfattes og iverksettes av menighetsrådsleder 

og daglig leder. 

Giver- og innsamlingskomiteen gis i oppdrag å informere de faste 

givere om nytt misjonsprosjekt. 

Misjonsprosjektet blir presentert i menighetsbladet (nummer 1, 2021) 

og under en gudstjeneste i begynnelsen av januar. 

 

 MR 72/20 MANDAT FOR MISJONSUTVALG 

 

Kfr. vedtak i sak 18/20 og sak 71/20 er det nødvendig å klargjøre 

misjonsutvalget rolle i forhold til menighetens misjonsprosjekt. 

 

   Vedtak: 

Det sittende Misjonsutvalget får i oppdrag å legge frem forslag til 

mandat for Misjonsutvalget ut denne menighetsrådsperiode.  

 

MR 73/20 BUDJSETT 2021 

 

   Utsettes til neste møte 

    

 

 

 

 



 

 

MR 74/20 FORBEREDELSE – LOKAL GRUNNORDNING 

 

   Saksdokument:  

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-troen/gudstjeneste---

liturgi/gudst_2020_alm_bestemm_ordn_hovedgudstj_bokmaal.pdf 

 

Frem mot 1. pinsedag jobber Gudstjenesteutvalget med revidering av 

lokal grunnordning for Nordstrand menighet. 

I januar 2021 kommer Gudstjenesteutvalget til å kalle inn til et 

kirkemusikalsk møte etter en gudstjeneste. Her vil menigheten få 

anledning til å høre de ulike musikalske ledd i gudstjenesten som kan 

velges iblant. 

Det må avholdes et menighetsmøte, hvor menigheten får anledning til å 

uttale seg. 

 Gudstjenesteutvalget tilstreber å legge frem forslag for menighetsrådet i 

februar 2021. 

Menighetsrådet kaller inn til ekstraordinært menighetsmøte i mars 2021 

slik at søknad kan sendes Oslo biskop innen fristen i april. 

 

 MR 75/20 INNSETTELSE AV MENIGHETSDIAKON 

 

Vår nye menighetsdiakon skal innsettes i tjenesten i Nordstrand 

menighet. Søndag 22. november er foreslått som dato. 

 

   Vedtak: 

Anette Furulund Matre innsettes under gudstjenesten søndag 22. 

november 2020.  

Daglig leder rekvirerer tjenestebrev. 

    

MR 76/20 ORIENTERINGSSAKER 

MR 76/20-1 – Nytt fra staben 

    v/ Daglig leder/sokneprest 

 

MR 76/20-2 – Praktisk drift  

    v/ Daglig leder 

 

Dugnad i uke 44!  

Menighetshuset blir pusset opp innvending (maling i 

inngangspartiet, maling av et kontor, skift av lyspærer, 

lys i inngangspartiet og oppgradering av 

kjøkkeninnredning i stabsområdet) 

    Seks toaletter har blitt skiftet i uke 43 

     De opprinnelige toaletter fra 1991 trengte utskifting. 

Arkivrydding pågår med strålende hjelp fra Vigdis Nielsen Bø. 

Menighetens arkiver og bevaringsverdige dokumenter 

(av historisk interesse blir ivaretatt og systematisert). 

Rigging av stoler i forhold til konserter og gudstjenester. 

Dette for å klargjøre maksimalt antall publikummer der 

er plass til i Nordstrand kirke.  

  

 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-troen/gudstjeneste---liturgi/gudst_2020_alm_bestemm_ordn_hovedgudstj_bokmaal.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-troen/gudstjeneste---liturgi/gudst_2020_alm_bestemm_ordn_hovedgudstj_bokmaal.pdf


 

 

MR 76/20-3 – Praktisk ansvarlig 

 Ingen respons. 

 

MR 76/20-4 – Regnskap 2020 per. 31.08.2020 

 Regnskapet så langt viser et positivt driftsresultat på 103.295 kr. 

 

MR 76/20-5 – Støtte til Ungdomsdiakon-prosjektet 

Nordstrand og Ljan menigheter har fått innvilget 166.500 kr. 

 

 Saksdokument: Tilsagn fra Kirkerådet 

 

Arbeidsgruppen har søkt Kirkerådet om støtte til oppstarts-

prosjekt «Kartlegging og samskaping – ungdomsdiakoni i 

Nordstrand og Ljan» knyttet til ungdomsdiakon-stillingen i 

Nordstrand og Ljan menigheter.  

Man fikk innvilget 166.500 kr. Dette innebærer intervjuer, rund-

bords-samtaler og skriftliggjørelse av denne kartlegging. 

Samarbeid med andre aktører i lokalmiljøet er et helt nytt felt 

som også vil bli vektlagt i denne kartlegging. 

 

 MR 76/20-6 – Fellesrådsmøtet v/Randi Kippens Megard 

- Tre nye personer har blitt ansatt i ledergruppen:  

Assisterende kirkeverge: Ann-Magrit Austenå 

Bygg- og anleggssjef: André Eidem Selli 

Økonomisjef: Andreas Seierstad 

- Engasjement rundt bygningsmassen i Oslo. 

- Biskopens representant i KfiO ga oppfordring om å ta godt 

vare på stabene i den kommende juletid. 

 

 MR 76/20-7 – Kirkelig organisering 

  https://kirken.no/kirkeligorganisering 

 

 MR 76/20-8 – Institusjoner i Nordstrand menighet 

Sokneprest og diakon vil nå se på behovet for tilstedeværelse på 

institusjoner i soknet og ressurs-bruk i forhold til dette. 

Sokneprest forbereder dette til et kommende MR-møte. 

 

 MR 76/20-9 – Orientering om julen 2020 v/Anne Grete Listrøm 

Det blir jul! Bakom julen, som blir annerledes i år, ligger en 

fortelling som alltid er den samme. 

 

Tiltak som man jobber med: 

- Håps-gate rundt kirken med lys, stall og ulike 

aktiviteter/utstillinger. 

- Ulike digitale tilbud blir forberedt. 

- Påmelding og registrering vil bli ivaretatt. 

 

 MR 76/20-10 – Menighetsfest v/Øystein Lyngroth og Tone Munz 

  Onsdag 18. november 2020 kl. 18.30 

- Menighetsfesten utsettes pga. Korona 

 

https://kirken.no/kirkeligorganisering


 

 

MR 76/20-11 – Kveldsgudstjeneste 8. november kl. 20.00 

 Sterk oppfordring om deltakelse. Dette er fint! 

 

 

Vedtak: 

Sakene tas til orientering. 

 

 


