
 

 

 

Nordstrand menighetsråd 2015-2019 
 

 

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 

Dag: Tirsdag 27.09.2016 

Tid: Kl.18.30 - 21.30  

Sted: Nordstrand kirke - møterom 

Referent: Elise Lindtveit 

Åpning: Randi Megard 

 

Tilstede menighetsrådets medlemmer: 

 Gunnar Kvalvaag 

 Randi Megard 

 Erling Weydahl 

 Ragnhild Kyvik Bauge 

 Abelone Torp 

 Halvor Kjølstad 

 Aud Nome Dueland 

 Fung. sokneprest Åse Maria Schmidt Haugstad 

 

Møtte vararepresentanter: 

 Ole Inge Bekkelund 

 

Andre: 

 Daglig leder Elise Lindtveit (ref.) 

 Til sak 90/16: Bente Meyer og Julie Rosen 

 Til sak 94/16: Pål Gundersen 

 

Ikke tilstede: 

 Hans Jørgen Hagen 

 Per Øyvind Bø Grønningssæter 

 Grethe Eliassen 

 

Permisjon: 

 Isak Aaby 



 

Sak 86/16 Godkjenning av saksliste 

   

  Vedtak: 

  Den foreliggende sakliste vedtas, sak 88/16 utsettes til neste møte 

 

 

Sak 87/16 Godkjenning av protokoll fra MR-møtet den 25.08.16 

   

  Vedlegg:  

Protokoll fra møtet den 16.06.16 

   

  Sak 73/16 Utleiepriser. 

Det har kommet reaksjoner på høye utleiepriser – burde lage differensierte 

leiepriser hvor det skilles på hverdager/helg, samt redusert leie for de som leier 

regelmessig.  

 

Sak 76/16 Rekrutteringsstrategi for frivillige 

Følges opp etter hvert.  

 

  Vedtak: 

  Protokollen fra 25.08.16 godkjennes 

 

 

Sak 88/16 Misjonsalteret 

  Saksansvar: Gunnar Kvalvaag 

 

Petter Moen kunne ikke kommer for å vise tegninger og utforming av 

misjonsalteret på dette møtet 

   

  Vedtak 

  Saken utgår, flyttes til neste møte 27.10.16 

 

 

Sak 89/16 Alpha-kurs 

  Saksansvar: Gunnar Kvalvaag 

   

  Vedlegg: Alpha-kurs i Nordstrand Kirke 

 

Voksenutvalget ønsker at Alpha-kurs skal arrangeres i kirken og det burde 

legges opp slik at det favner både unge og gamle. Dette vil ta tid å bygge opp, 

det er derfor nødvendig å i det minste ha et 3årsperspektiv. Erfaring fra 

tidligere viser at suksessfaktoren er en kombinasjon av stab og frivillige, men 



visjonen burde ligge hos de frivillige. Lokale tilpasninger vil være nødvendig 

med tanke på den praktisk utformingen av kurset 

 

Det er et mål om å kunne arrangere Alpha våren 2017, men tilbakemeldingen 

fra staben vil være avgjørende 

 

Vedtak:  

Voksenutvalget må vurdere om dette er et fellesprosjekt mellom stab og 

frivillige, men staben må få uttale seg. Voksenutvalget må få en tilbakemelding 

innen neste MR.   

 

 

Sak 90/16 Menighetsbarnehagens drift 

Saksansvar: Gunnar Kvalvaag, Bente Meyer (styrer) og Julie Rosen 

(styreleder) 

   

Julie Rosen informerer om situasjonen til barnehagen slik den er nå.  

Utbygger hevder at barnehagen kan flytte tilbake til Tyslevveien 1.1.2017, men 

det fordrer en godkjenning av uteområdet.  

 

  Vedtak: 

Tatt til orientering. MR viser stor tillit til styrer og barnehagestyret til at de gjør 

det de kan i denne vanskelige situasjonen og ønsker å signalisere at vi vil bistå 

med den hjelpen vi kan om det skulle være ønskelig.  

   

 

Sak 91/16 Solavskjerming – Nordstrand kirke 

  Saksansvar: Elise Lindtveit 

 

Det er ønskelig å få til solskjerming i kirken. Dette blant annet av hensyn til 

instrumenter som ikke skal stå i direkte sollys for lenge. Teknisk komite er på 

saken. Torbjørn Borgen er informert om behovet, men sier at ventelisten er 

lang. Han kan skaffe noen til å se på løsninger og gi et prisforslag. Alternativer 

kan være lameller eller film/folie.    

 

  Vedtak: 

Tatt til orientering, daglig leder og teknisk komite tar saken videre. 

  

   

Sak 92/16 Frivillighetsfest 2016 

  Saksansvar: Åse Maria Haugstad 

 

Ny dato for frivillighetsfest, da det er oppussing av kjøkkenet ved 

menighetssalen 9.november. Ny dato: onsdag 23.november. 



Nye soknepresten kommer, så det blir presentasjon av henne. Sverre Bauge er 

ansvarlig for et 20min musikalsk innslag. Det blir orientering av de tre 

misjonsprosjektene våre, samt at det blir arrangert noe rundt bordene for at folk 

skal blir kjent. Servering av ost og kjeks. Annonsering skjer i menighetsbladet 

og andre kanaler.  

 

Det settes spørsmålstegn ved å alltid arrangere frivillighetsfest på en onsdag, 

det er en dag som ikke passer de unge i menigheten. Kan det vurderes å ta en 

annen ukedag fremover?   

 

  Vedtak: 

  Tatt til orientering, AU tar saken videre. 

 

 

Sak  93/16 Håndtering av innmeldinger DNK i Nordstrand sokn 

  Saksansvar: Elise Lindtveit 

   

15.august kom ny ordning for inn-/utmeldinger i DNK hvor alt går elektronisk 

via en selvbetjeningsløsning. Menighetskontoret får beskjed via mail når noen 

melder seg inn. Siden ordningen ble innført har 95 stk meldt seg ut og 10 stk 

meldt seg inn. Hvordan ta imot våre nye medlemmer? 

 

Det er viktig å se til at de nye medlemmene blir sett og føler seg velkommen.

 Forslag; velkomstbrev, tlf.-samtale, sende brosjyrer om aktiviteter i 

menigheten, høre om de ønsker å bidra i menigheten. Kan også være en ide å 

koble noen i menigheten som bor i nærheten til de ulike nye medlemmene. MR 

ønsker at prestene prøver seg litt fram for å finne fram til en god strategi.   

 

  Vedtak: 

Eivind Oftebro lager et brev som kan tas i bruk, test også gjerne ut andre 

metoder. Prestene bes om å dele erfaringene sine med MR. En ordning må på 

plass innen nyttår.  

 

Sak 94/16 Nytt orgel 

  Saksansvar: Gunnar Kvalvaag 

 

Vedlegg: tegninger av orgelet. 

 

Pål Gundersen orienterte om orgeltegningene. Det er gått flere runder med valg 

av type orgel, utforming og leverandører. Orgelet vil være i eik, slik at det 

harmonerer med kirken for øvrig. Dette er et orgel som vil passe inn i kirken og 

som samtidig ikke strider med orgelfaget. Orgelkomiteen har enstemmig 

vedtatt å gå inn for det orgelet som MR nå har blitt presentert for.  



 

Vedtak: 

 MR anbefaler det foreliggende forslag til utforming av nytt orgel i Nordstrand 

kirke og forslaget oversendes Oslo biskop for godkjenning. Elise Lindtveit 

sjekker at søknad kan gå rett til biskop og ikke via Fellesrådet. MR-leder og 

vikarierende daglig leder signerer papirene før de sendes.  

 

Sak 95/16 Endring i stillingsprosent hos trosopplærere 

  Saksansvar: Elise Lindtveit 

   

 Trosopplærer Linda Kronen Sømme har søkt og fått innvilget søknad om 

permisjon (10%) i to år. Trosopplæringsleder Marianne Fraser Lende vil få 5% 

av disse. Kun 5% pga ulikt lønnsnivå. Marianne har da 85% stilling som 

trosopplæringsleder og 15% med administrativt arbeid for menigheten. 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

Sak 96/16 Vikar i stillingen som minnesamværsansvarlig 

  Saksansvar: Elise Lindtveit  

 

 Marit Nystedt er sykmeldt på ubestemt tid i stillingen som 

minnesamværsansvarlig. Nå i september har der derfor ikke vært minnesamvær 

her på huset. Anne Gro Røynås har nå sagt ja til å prøve seg som vikar. Hun 

har lenge vært en del av minnesamværsteamet. Byråene har fått beskjed.  

 

Vedtak: 

 Tatt til orientering 

 

 

Sak 97/16 Eventuelt 

   

1) Kjøkkenet ved menighetssenteret  

Kjøkkenet ved menighetssalen pusses opp i november, kostnaden er regnet til ca 

300 000,- Det gjøres dugnad på det som kan, men snekker som er spesialisert på 

IKEA-kjøkken vil koste noe. Noen løsninger er dyre for at de skal være varig, 

tiltalende og etter forskriftene. Kjøkkenet er nedslitt, så dette er en god investering.  

 

Vedtak: AU får fullmakt til å utvide den økonomiske rammen da kontrakter må 

undertegnes før neste MR.  

 

2) Barnearbeidet i menigheten 



Det er snakket om å styrke barnearbeidet i menigheten (0-13år), men vi mangler et 

barneutvalg. Vi har ikke penger til å ansette noen til dette, så det må en 

omdisponering til blant de ansatte for å få opp barnearbeidet. Vi må styrke 

inntektene våre fremover og vi burde utfordre giverne og finne flere givere til å 

bidra – potensialet i menigheten er stor. Forkynnelse kan også bidra med å 

utfordre.  

 

Vedtak: staben ser videre på dette 

 

3) Kirkekaffe 23.10.16 

Innvielsesgudstjenesten for Anne Grete søndag 23.10 må noen ta ansvar for en litt 

større kirkekaffe.  

 

Vedtak: Bodil Kvalvaag tar ansvar for organiseringen. De som kan bake kake gir 

beskjed til Bodil Kvalvaag 

 

4) Hvordan takke av frivillige 

Frivillige som slutter burde få et kort, samt bli invitert på frivillighetsfesten 

 

Vedtak: leder og nestleder tar ansvar, utvalgene/stab rapporterer til MR-leder og 

MR-nestleder når noen har sluttet.  

 

 

Gunnar Kvalvaag 

MR-leder 

 

Elise Lindtveit 

Daglig leder 

 


