
 

 

 

 

Nordstrand menighetsråd 2015-2019 

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 

Dag: Torsdag 27.10.2016 

Tid: Kl.18.30 - 22.00  

Sted: Nordstrand kirke - møterom 

Referent: Tor Arne Knutsen 

Åpning: Anne Grete Listrøm 

 

Tilstede menighetsrådets medlemmer: 

 Gunnar Kvalvaag (leder) 

 Sokneprest Anne Grete Listrøm 

 Per Øyvind Bø Grønningssæter 

 Ragnhild Kyvik Bauge 

 Randi Megard 

 Aud Nome Dueland 

 Abelone Torp 

 Erling Weydahl 

 Hans Jørgen Hagen 

 

Møtte vararepresentanter: 

 Ole Inge Bekkelund 

 Grethe Eliassen 

 

Andre: 

 Daglig leder Tor Arne Knutsen (ref.) 

 Til sak 88/16: Petter Moen 

 Til sak 99/16: Kirkemusikkutvalget: Ellen Sandøe (leder), kantor Liv Marie Hofseth, 

Øyvind Bang, Ragnhild Kyvik Bauge (MR), Arne Kollandsrud, Gotfred Gundersen. 

 Til saker 102/16 og 103/16: Jan Olav Nilssen 

 Til sak 105/16 og 108/16: Åsa Maria Haugstad 

 

Ikke tilstede: 

 Halvor Kjølstad 

 

Permisjon: 

 Isak Aaby 



Sak 98/16 Godkjenning av saksliste 

  

  Vedtak: 

  Den foreliggende sakliste vedtas.   

 

Sak 99/16 Kirkemusikkutvalget (kl. 18.45-19-15) 

  Saksansvar: Kirkemusikkutvalget 

 Kirkemusikkutvalget v/ leder Ellen Sandøe orienterte om utvalgets virksomhet 

og presenterte forslag til oppdatert mandat.  

Vedtak:  

Orienteringen ble tatt til etterretning. 

Nytt mandat godkjent for Kirkemusikkutvalget ble godkjent med følgende 

endringer: 

- Pkt. 1, annet avsnitt: KMU skal legge «Kirkemøtets ‘Plan for kirkemusikk’ 

fra 2008 til grunn for sitt arbeid».  

- Pkt. 2, første strekpunkt: Daglig leder vil normalt ha saksforberedelses-

ansvar, men: «KMU bistår på anmodning i saksforberedelser til MR 

innenfor sitt ansvarsområde».  

- Pkt. 2, siste strekpunkt: «konsulteres ved ansettelse av kantor og evt. andre 

kirkemusikalske medarbeidere, f.eks. for utlysningstekst og ved prøvespill». 

 

 

Sak 88/16 Misjonsalteret (utsatt fra MR 27.09.16) 

  Saksansvar: Gunnar Kvalvaag og Petter Moen 

   

Petter Moen orienterte om utkastet til misjonsalter.  MR er takknemlig for 

initiativet fra Nordstrand Normisjon, som har alteret under bestilling.   Søknad 

er sendt KfiO, deretter søkes biskopen om godkjenning.  

Vi har også fått svar fra Veslemøy Nystedt Stoltenberg om utsmykking av 

kirken med glassbilder mellom vinduene i den nye delen.   En viktig funksjon 

for disse glassbildene vil være formidling av bibelfortellinger til barn og 

ungdom. Men det er behov for å se disse to prosjektene i sammenheng. 

  

Vedtak: 

AU vurderer de to forslagene samlet og fremmer saken på nytt i november.   

 

 

Sak 100/16 Presentasjon av ny sokneprest 

  Saksansvar: Gunnar Kvalvaag og Anne Grete Listrøm 

   

Menighetsbladet har et bredt intervju i siste nummer.  Anne Grete er i 

observasjonsfasen – og veldig glad for å være her! 

 

Vedtak:  



Ny sokneprest ønskes velkommen 

 

 

 

Sak 101/16 Godkjenning av protokoll fra MR-møtet den 27.09.16 

   

  Vedlegg:  

Protokoll fra møtet den 27.09.16 

 

  Vedtak: 

 Protokollen fra 27.09.16 godkjennes med følgende ny tekst for vedtak i sak 

89/16: 

«Voksenutvalget vil videreføre planene om å kunne arrangere Alpha-kurs i 

menigheten».  VU avventer tilbakemelding fra staben når de mener det kan 

gjennomføres.  Saken følges opp på neste møte.» 

 

 

Sak 102/16 Regnskap 2016: Tertialrapportering  

   Saksansvarlig: Jan Olav Nilssen og Elise Lindtveit  

 

Økonomiutvalget v/ Jan Olav Nilssen orienterte om regnskapet pr. 30.09. 

    

Vedtak:  

Tatt til orientering.  AU vil drøfte den langsiktige finansielle situasjonen, 

herunder vurdere opprettelse av et finansutvalg.  

 

 

Sak 103/16 Utkast til budsjett 2017 

  Saksansvar: Jan Olav Nilssen og Elise Lindtveit 

Økonomiutvalget v/ Jan Olav Nilssen la fram utkast til budsjett 2017.  

 

Vedtak: 

Tatt til orientering.  Budsjettutkastet distribueres til MR, som gis frist til 8. 

november for å komme med konkrete endringsforslag.  Endelig budsjett for 

2017 vedtas på novembermøtet. 

 

 

Sak 104/16 Forslag til reviderte utleiepriser i menighetssalen 

  Saksansvar: Elise Lindtveit  

 

Vikarierende daglig leder la fram forslag til reviderte utleiepriser for 

menighetssalen.  

- Hverdag/helg: 4500/6000 



- Jevnlig leie hverdager: mer enn 2 ganger i halvåret: 3500,- 

- Dag2-pris hverdager: halv pris av leie dag 1.  

 

Vedtak: 

 Forslaget godkjennes.  

 

 

Sak 105/16 Søndagsskolen og barne- og familiearbeidet i Nordstrand  

  Saksansvar: Åse Maria Haugstad 

  Åse Maria orienterte med bakgrunn i saksframlegget. 

 

Vedtak: 

Åse Maria oppdaterer saksframlegget før det legges til protokollen. 

Åse Maria viderefører drøftingene i stab. 

AU drøfter i neste møte både søndagsskolen spesielt og barne- og 

familiearbeidet generelt. 

 

 

Sak 106/16 Godkjenning av mandater til menighetens utvalg og komiteer 

  Saksansvar: Gunnar Kvalvaag 

 

Vedlegg til innkallingen: Mandater for utvalg og komiteer.  

Gudstjenesteutvalget er ikke operativt i dag, men soknepresten var klar på at 

det ikke bør legges ned, se også sak 105/16. 

   

  Vedtak: 

  Mandat Trosopplæringsutvalget - godkjent 

  Mandat Diakoniutvalget  - godkjent 

  Mandat Økonomiutvalget  - godkjent  

  Mandat Teknisk komite  - godkjent  

  Mandat Ungdomsutvalget (skal gås gjennom på MR i november) 

  Mandat Kirkemusikkutvalget (se sak 99/16) 

Mandat Voksenutvalget  - godkjent 

Giverkomiteen presenterer forslag til mandat for godkjenning av MR på nyåret. 

Daglig leder utarbeider en mal for utvalgsmandater som alle utvalg bes om å ta 

i bruk neste gang mandatene oppdateres.   

 

Sak 107/16 Ny redaktør til menighetsbladet 

  Saksansvarlig: Gunnar Kvalvaag 

 

Nåværende redaktør i menighetsbladet, Dag Smemo, gir seg ved årsskiftet.  

 

  Vedtak:  

  AU får mandat til å finne en løsning 



 

 

Sak 108/16 MUV-orientering 

  Saksansvarlig: Åse Marie Haugstad 

Åse Marie Haugstad orienterte om MUV.  Det skal nå etableres en mer 

helhetlig plan, og Anne Grete og Tor Arne vil bli oppdatert om prosjektet og 

involvert i arbeidet framover.  Det kan være behov for flere møtepunkter 

mellom stab og MR ift. MUV. 

 

Vedtak:  

Tatt til orientering 

 

 

Sak 109/16 Byggeplan barnehagen  

  Saksansvarlig: Gunnar Kvalvaag 

  

 Gunnar Kvalvaag orienterte: En arbeidsgruppe utreder bygging av nye lokaler 

på kirkebakken.  Hvordan blir barnehagens økonomi som en del av 

totaløkonomien i menigheten?  Både innendørs og utendørs arealer i 

Tysleveien må godkjennes for barnehagedrift, og utfallet av dette er uklart.   

Flytting tilbake vil skje i januar for å unngå flytting i advent.  

  Vedtak 

  Tatt til orientering 

 

Sak 110/16 Eventuelt  

a) Reise til Filippinene for ungdommer 

Orientering og søknad om støtte på kr. 20.000 fra diakon Ingun Øystese.  

Merk at bevilgningen ligger inne i budsjettutkastet. 

Vedtak:  

Tatt til orientering.  Evt. bevilgning behandles sammen med budsjett 2017.    

b) Frivillighetsfesten 

Sverre Bauge kommer, Anne Grete deltar, misjonsprosjektene presenteres.  

c) Attestasjons- og anvisningsmyndighet -  Nettbanktilgang 

Vedtak:  

Sokneprest Anne Grete Listrøm og daglig leder Tor Arne Knutsen gis 

attestasjons- og anvisningsmyndighet samt full nettbanktilgang for 

Nordstrand menighet.   

d) Salg av jubileumsboken ifm. gudstjenestene 

Det er behov for selgere til 6., 13. og 20. november, samt til 11. og 18.12.  

Aud selger 13.11.  Salg på de øvrige gudstjenestene forutsetter at det 

melder seg selgere.  

e) Flytting av oppvaskmaskin fra sakristi til ungdomskjeller 

I lys av at oppvaskmaskin i sakristi er lite i bruk, er det ønskelig fra 

ungdomsarbeidet å bytte rundt maskinene i ungdomslokalene og i 



sakristiet.  

Vedtak: Tor Arne arbeider videre med saken og får prisoverslag.  

 

Gunnar Kvalvaag 

MR-leder 

 

Tor Arne Knutsen 

Daglig leder 

 


