
 
 

Nordstrand menighetsråd 2015-2019 
 

 
PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 
Dag: Torsdag 17.03.2016 

Tid: Kl.18.30 - 21.30 

Sted: Nordstrand kirke - møterom 

Referent: Jan Einar Hals 

Åpning: Randi Megard 

 

Tilstede menighetsrådets medlemmer: 

 Gunnar Kvalvaag 

 Randi Megard 

 Erling Weydahl 

 Per Øyvind Bø Grønningssæter 

 Ragnhild Kyvik Bauge 

 Aud Nome Dueland 

 Halvor Kjølstad 

 Isak Aaby 

 Espen Feilberg Jacobsen 

 

Møtte vararepresentanter 

 Grete Eliassen 

 Ole Inge Bekkelund 

 

Andre:  

 Daglig leder Jan Einar Hals (ref.) 

 Til sak 14: Linda Kronen Sømme og Marianne Drivdal 

 Til sak 22: Pål Gundersen 

 

Ikke tilstede:  

 Sabrina Rykke 

 

Permisjon: Hans Jørgen Hagen, Abelone Torp 

 

Sak 12/16 Godkjenning av saksliste 

   

  Vedtak: 

  Den foreliggende sakliste vedtas 

 

Sak 13/16 Godkjenning av protokoll fra MR-møtet den 04.02.16 

   

  Vedlegg:  

Protokoll fra møtet den 04.02.16 

DEN NORSKE KIRKE 

Nordstrand menighet 

 



 

Statusrapport for vedtak: 

Sak 7: Leder for komiteen er orientert om vedtatt mandat og har igangsatt 

rekrutering av medlemmer til komiteen. 

Sak 8: Eigil Schjander-Larsen og Dag Smemo har gått inn i arbeidet og 

utarbeidet budsjettforslag til MR. 

Sak 11.2: Høyttaleranlegg til kirka er komplett og gitt drastisk forbedring i 

lydbilde. Lys til glassmalerier og effektlys er satt i bestilling. 

 

Vedtak: 

  Protokollen fra 04.02.16 godkjennes. 

   

Sak 14/16 Trosopplæring 

  Saksansvar: Marianne Drivdal 

 

  Orientering om trosopplæring, fremdrift og plan fra trosopplæringsutvalget 

Trosopplæringsleder Marianne Drivdal og trosopplærer Linda Kronen sømme 

ga en grundig gjennomgang av plan og fremdrift, med tiltak og målsetninger. 

Trosopplæringsplanen skal tilbake til MR i september 

 

  Vedtak: 

  Tatt til orientering 

 

Sak 15/16 Status fra utvalgene 

  Saksansvar: Gunnar Kvalvaag 

 

  Menighetsrådets medlemmer orienter om status fra sine utvalg. 

 Det har vært et avholdt et møte i ungdomsutvalget.  

 Trosopplæringsutvalget mangler et medlem fra MR 

 Kirkemusikkutvalget har ikke hatt møter etter kirkevalget. 

 Diakoniutvalget har ikke hatt møter etter kirkevalget 

 Voksenutvalget har ikke hatt møter etter kirkevalget. 

 Gudstjenesteutvalget har ikke hatt møter etter kirkevalget. Det er kun et 

medlem utenom stab og utvalget bør reetableres. 

 Giverkomiteen er i aktivitet og bemerker at det er en tydeligdifferanse 

mellom lovet beløp og innkommet beløp. 

 Styret i barnehagen har ikke hatt møte etter kirkevalget. 

 Det har vært avholdt et møte i prostirådet og det ble gitt orientering fra 

dette. 

 Teknisk utvalg er i rekrutteringsfasen 

 

  Vedtak: 

  Tatt til orientering  

  MR oppfordrer voksenutvalget til å starte forberedelsene til alphakurs 

 

  



Sak 16/16 Årsmelding 2015 og årsmøte 2016 

  Saksansvar: Jan Einar Hals 

 

  Vedlegg: 

Utkast årsmelding for MR 2015 

 

Menighetens årsmøte avholdes 24. april 2016 

Følgende saker foreslås til dagsorden: 

1. Konstituering 

2. Gjennomgang av årsmelding 2015 

3. Orientering om årsregnskap 2015 

4. Menighetsutvikling 

 

Det ble gitt innspill til justeringer i årsmeldingen og orientert om videre arbeid 

med innsamling av utvalgenes rapporter. 

 

Vedtak: 

Årsmelding fra MR justeres av MR-leder og daglig leder og sendes 

medlemmene for endelig godkjenning. 

  Foreslåtte dagsorden til årsmøte vedtas 

 

Sak 17/16 Søknad om fritak fra MR 

  Saksansvar: Jan Einar Hals 

 

Sabrina Rykke har bedt om fritak fra menighetsrådet. Det orienteres om dette i 

møtet.  

 

Vedtak: 

Sabrina Rykke fritas fra verv som 2. vara i Nordstrand menighetsråd for 

perioden 2015-2019 

 

Halvor Kjølstad går fra 3. vara til 2. vara. 

Ole Inge Bekkelund går fra 4. vara til 3. vara. 

Grete Eliassen går fra 5. vara til 4. vara. 

 

Per Øyvind Bø Grønningssæter oppnevnes til representant i 

trosopplæringsutvalget. 

 

Sak 18/16 Budsjett jubileumsbok 

  Saksansvar: Jan Einar Hals 

 

  Vedlegg: 

Forslag til budsjett for jubileumsboka. 

 

Budsjettforslag til jubileumsboka ble grundig diskutert. MR påpeker at de har 

lite kjennskap til prosjektet og finner det vanskelig å stille økonomisk garanti 

for prosjektet uten videre redegjøring for prosjektets innhold. Det stilles også 

spørsmål til om budsjettert opplag er for høyt. 

 

  



Vedtak: 

MR avventer budsjettvedtak for prosjektet. 

Komiteen bes møte på neste MR-møte for å presentere en skisse for innhold og 

fremdriftsplan. 

 

Sak 19/16 Budsjett "de tolv" 

  Saksansvar: Jan Einar Hals 

 

  Vedlegg: 

  Budsjettforslag til ungdomsarbeidet musikal "De tolv" 

 

  Vedtak: 

  Forelagte budsjett vedtas 

 

 

Sak 20/16 Utlysning soknepreststilling 

  Saksansvar: Jan Einar Hals 

 

  Vedlegg: 

Ettersendes: Utlysningstekst sokneprest Nordstrand 

 

Det ble orientert om ansettelsesprosessen og utlysningsteksten. Flere innspill 

ble gitt i møtet. 

 

Vedtak:  

  Innspillene meldes til prost Eigil Morvik. 

 

Sak 21/16 Oppsummering fra strategisamling, veien videre og status på MUV 

  Saksansvar: Espen Feilberg Jacobsen 

  

  Vedlegg: 

  Oppsummering fra strategisamling 

  Rapport fra intervjuer MUV 

 

  Vedtak: 

  Saken drøftet   

 

Sak 22/16 Orientering fra orgelkomite (unntatt offentligheten, jf. § 23) 

   

 

Sak 23/16 Drøfting av potensiell økt ressurs til menighetens barnearbeid.  

(Unntatt offentlighet, jf. Off.l. § 14) 

 

  Utsatt til neste møte. 

 

Sak 24/16 Markering ved gravferd for aktive menighetsmedlemmer 

  Saksansvar: Jan Einar Hals 

 

  Utsatt til neste møte. 

 



Sak 25/16 Orienteringer 

   

  23.1 Forespørsel om intervju til forskningsprosjekt 

Stephen Sirris vil invitere menighetsrådsmedlemmer til å delta som 

intervjuobjekter i et forskningsprosjekt. Det orienteres i møtet. MRs 

medlemmer oppfordres til å delta i prosjektet 

 

23.2 Nordstrand aktivitetspark 

MR forutsetter at det innhentes uttalelse fra fellesråd og gravferdsetaten. 

 

  23.3 Prosjekt dåpstre  

  Menighetsforvalter orienterte om "prosjekt dåpstre" 

 

  Eventuelt 

 

 

 

Gunnar Kvalvaag 

Menighetsrådsleder 

 

 

Jan Einar Hals 

Daglig leder / menighetsforvalter   


