
 

 

 

 

Nordstrand menighetsråd 2015-2019 

 

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 

Dag: Torsdag 30. mars 2017 

Tid: Kl.18.30 – 21.30  

Sted: Nordstrand kirke 

Kl. 18.30: Åpning i det nyåpnede bønnerommet i underetasjen i menighetssenter. 

Kl. 18.45: Møtet fortsetter i møterommet i kirkens underetasje. 

Referent: Tor Arne Knutsen 

 

Tilstede menighetsrådets medlemmer: 

 Gunnar Kvalvaag (leder) 

 Sokneprest Anne Grete Listrøm 

 Abelone Torp 

 Per Øyvind Bø Grønningsæter 

 Aud Nome Dueland 

 Ragnhild Kyvik Bauge 

 Erling Weydahl 

 

Møtte vararepresentanter med stemmerett: 

 Hans Jørgen Hagen 

 Halvor Kjølstad 

 

Møtte vararepresentanter uten stemmerett: 

 Grethe Eliassen 

 

Andre: 

 Prosten var invitert til møtet, men måtte melde forfall grunnet sykdom. 

 Daglig leder Tor Arne Knutsen (ref.) 

 Til sak 23/17: Mats Lauring og Martine Cecilie Fiske fra Nordstrand menighets 

ungdomsfellesskap deltok. 

 

Meldt forfall: 

 Randi Megard (fast) 

 Ole Inge Bekkelund (vara) 



 

Permisjon: 

 Isak Aaby (fast) 

 

 

MR 21/17 Godkjenning av saksliste 

  Vedtak:  

Den foreliggende sakliste vedtas. 

 

MR 22/17 Godkjenning av protokoll fra møte 2. mars 2017 

  Utkast til protokoll vedlagt.  

  Vedtak:  

Forslaget til protokoll godkjennes. 

 

MR 23/17 Orienteringssaker 

MR 23/17 a) Orientering fra bispedømmets ungdomsting.  Mats Lauring og Martine Cecilie 

Fiske fra Nordstrand menighets ungdomsfellesskap orienterte.  Ungdommene, 

som møttes i bispegården, ble delt opp i tre grupper: Logo for ungdomsåret, 

hvordan rekruttere nye mennesker inn i kirken og hvordan inkludere folk. Det 

ble også drøftet hvordan mennesker med funksjonshemminger. Både plenums- 

og gruppediskusjoner.  Mats og Martine delte Nordstrands erfaringer med 

ungdom som får delta aktivt i ungdomsgudstjenestene, slik er det ikke alle 

steder.  Begge sitter med mange positive opplevelser, også sosialt, etter 

ungdomstinget.  

MR 23/17 b) Ny dåpsliturgi. Soknepresten orienterte. Det kom opp at fotografering under 

dåpshandlingen av og til skjer på en slik måte at det forstyrrer gudstjenesten. 

Dette bør tas opp både i samtaler og på informasjonsbilde i forkant av 

gudstjenesten (/ i program?).  

MR 23/17 c) Vernerunde. 

MR 23/17 d) Nyåpning av bønnerommet. 

MR 23/17 e) Status og videre framdrift MUV: Utarbeidelse av helhetlig plan - høring. 

MR 23/17 f) Bedret sikring av kirkesølv. 

MR 23/17 g) Behov for pianiststøtte onsdager til andakt på institusjon. 

MR 23/17 h) Høringsuttalelse fra MR vedr. ordning for utpeking av biskoper (vedlagt). 

MR 23/17 i) Godkjent protokoll fra møte 03.03.2017 (vedlagt). 

MR 23/17 j) Nytt fra staben 

 

Vedtak:  

Orienteringene tas til etterretning.  

 

MR 24/17   Barnehagen: Utsettes. 

 

MR 25/17 Menighetsrådets årsrapport 



Forslag til årsrapport for menighetsrådets egen virksomhet i 2016 var ettersendt 

for behandling i MR. Rapporter fra underliggende utvalg og komitéer 

ferdigstilles kort etter 1. april og danner sammen med MR’s egen rapport 

årsrapport for menigheten. 

  Vedtak:  

Forslaget til årsrapport vedtas som menighetsrådets årsrapport for 2016 med et 

tillegg om bønnevirksomhet.  Dersom noen av rapportene fra utvalg eller 

komitéer tilsier endringer i MR’s årsrapport, får AU fullmakt til å gjøre disse 

endringene i årsrapporten.    

 

MR 26/17 Drøftinger med prosten: Utsatt pga. sykdom 

 

MR 27/17 Kirkekaffeverter 

Det har kommet forslag om å etablere en «vertsfunksjon» på kirkekaffe for å 

sikre at nye som kommer blir sett og tatt imot.  

Vedtak: 

Administrasjonen bes arbeide videre med å vurdere ulike ordninger for 

kirkekaffeopplegget i samråd med kirkekaffekoordinator for å gjøre den mer 

‘åpen’: 

- Innføre kirkekaffe i kirkerommet ved enkelte gudstjenester, f.eks. på den 

første gudstjenesten i måneden med ungdomspreg.   

- Kirkekaffe ute i godt vær kan vurderes. 

- Vurdere endringer i opplegget i menighetssalen 

- Egen «vert» kan bli oppfattet som stakkarsliggjøring:  Bredt ansvar å ta i 

mot nye/ukjente. 

- ‘Stående buffet’ i menighetssalen i stedet for å sitte ved bord? 

 

MR 28/17 Mal for mandater for komitéer og utvalg 

Det vises til tidligere drøfting i rådet og vedlagte forslag til mal for 

mandater/komitéer. 

Vedtak:  

Den fremlagte malen for mandater skal tas i bruk ved revisjon av de ulike 

komitémandatene med mindre særskilte forhold taler imot.  Daglig leder ber 

utvalgslederne vurdere oppdatering. 

 

MR 29/17 Finansiering av orgel 

 Det er tatt initiativ til salg av det gamle orgelet med en prisantydning på 

300.000.  Foreløpig er det fire medlemmer til innsamlingskomitéen for nytt 

orgel: Liv Marie Hofseth, Eigil Schjander-Larsen, Trond Nystedt og Aud 

Nome Dueland. 

Vedtak: 

1. AU får mandat til å vurdere nye kanaler med sikte på å få solgt orgelet. 

2. Ellen Sandøe, Trond Dahlen Ragnhild og Ragnhild Kyvik Bauge går inn 

som medlemmer av innsamlingskomitéen. 



3. AU tar initiativ til første møte i komitéen.   

4. Første utgave av informasjonsbrosjyren som skal distribueres til alle 

sammen med menighetsbladet distribueres på årsmøtet.  

 

MR 30/17 Fastsettelse av første møtedato for MR høsten 2017 ifm. utpeking av ny 

biskop i Oslo 
   Tidsplanen for utpeking av ny biskop i Oslo er slik: 

19.05: Offentliggjøring av 5 nominerte kandidater 

16.06: Frist for supplerende nominasjon 

17.06: Brev fra bispedømmerådet med invitasjon til MR til å gi stemme til de 

tre kandidatene de anser best skikket til å bli ny biskop i Oslo 

24.08. Frist for avstemming 

 

Vedtak:  

- På MR-møtet 8. juni vedtas en foreløpig stemmegivning blant de 5 

opprinnelig nominerte kandidatene.  MR vurderer i samme møte om de 

ønsker å fremme en kandidat utover de 5.  

- Det settes av tid til et MR-møte 17. august for å beslutte endelig innstilling 

for det tilfelle at det skulle bli nominert kandidater utover de 5 opprinnelige 

i den supplerende nominasjonen.  

 

 

MR 31/17 Eventuelt 

a) Behov for ansatt kirketjener 

Soknepresten orienterte.  

Vedtak: Det ansettes 1-2 kirketjenere på timebasis for å bistå ved gudstjenester.  

Stillingen finansieres ved midler tilgjengelig fra KfiO.  

b) Høring om valg av menighetsråd og bispedømmeråd.   

Vedtak: AU utarbeider utkast som godkjennes på MR-møtet i juni. Andre som ønsker 

å bidra melder fra til MR-leder. 

c) Mottatt klage på teleslyngeanlegg 

Vedtak: Saken oversendes til teknisk komité.  

d) Forslag til interiørtilpasninger kirken 

Vedtak: 

- Det henges opp demonterbare salmetavler ifm. vedtatt forsøksordning med 

bruk av program i stedet for prosjektor. 

- Det monteres knaggerekke diskret bakerst i kirken, ved nedgang til kjeller, 

for å henge opp aktivitetsnett for barn.  Stumtjener vurderes som alternativ.  

- Det undersøkes om det er plass til mer egnet lagring av messehagler og 

andre liturgiske klær i prestesakristiet. 

- Det anskaffes en stumtjener til dåpssakristiet.  

e) Brev til KfiO om orgelfinansiering: Menighetsrådet sender brev i saken etter møte 

med kirkevergen.  



f) Givertjenesten: Erling Weydahl orienterte.  Notat sendes til MR sammen med 

protokoll.   

g) Mobile Pay: Administrasjonen bes vurdere innføring av MobilePay som 

betalingsløsning i tillegg til VIPPS. 

h) Web-løsning for å forenkle gaver til menigheten: Administrasjonen orienterte om 

henvendelse fra Bjarne Neerland i Kirkerådet med tilbud om å bli prøvemenighet for 

en slik løsning. Administrasjonen arbeider videre med saken. 

 

 

Gunnar Kvalvaag 

MR-leder 

 

Tor Arne Knutsen 

Daglig leder 

 


