
 

 

 

 

Nordstrand menighetsråd 2015-2019 

 

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 

Dag: Torsdag 8. juni 2017 

Tid: Kl.18.30 – 22.00  

Sted: Nordstrand kirke 

Kl. 18.30: Åpning ved Per Øyvind i det bønnerommet i underetasjen i 

menighetssenter. 

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

Referent: Tor Arne Knutsen 

 

Tilstede menighetsrådets medlemmer: 

 Gunnar Kvalvaag (leder) 

 Sokneprest Anne Grete Listrøm (ikke stemmerett i sak 49/17) 

 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. 

 Til sak 47/17: Marianne Fraser Lende og Linda Kronen Sømme deltok. 

 

Meldt forfall: 

 Randi Megard (fast) 

 Ole Inge Bekkelund (vara) 

 



Permisjon: 

 Isak Aaby (fast) 

 

 

MR 42/17 Godkjenning av saksliste 

  Vedtak:  

Den foreliggende sakliste vedtas. 

 

MR 43/17 Godkjenning av protokoll fra møte 4. mai 2017 

  Vedtak:  

Forslaget til protokoll godkjennes.  Det ble fastslått at 6.5 mill er en maksimal 

ramme og det er opp til administrasjonen å godkjenne innenfor dette.  

 

MR 44/17 Orienteringssaker 

MR 44/17 a) Godkjent protokoll fra møte 30. mars. 

MR 44/17 b) Referat fra møte i Voksenutvalget. VU og Alpha-planlegging kjøres nå samlet.  

MR 44/17 c) Referat fra – og mandat for – orgelinnsamlingskomiteen 

MR 44/17 d) MUV: Status og framdrift: På stabsmøte kommende uke.  

MR 44/17 e) Status barnehagen etter forhåndskonferanse i PBE. 

MR 44/17 f) Status for revisjon av regnskapet for 2016 – se vedlagte konsoliderte regnskap. 

MR 44/17 g) Forberedelser til låneopptak iverksettes. 

MR 44/17 h)  Gudstjenesteutvalg: Grunnordninger skal revideres vår 2018. Bred 

representasjon.  

MR 44/17 i)  Oppsummering fra eiermøte for menighetsbladet 7. juni 2017. 

MR 44/17 j) Parkeringsregulering ved kirken. 

MR 44/17 k) Nytt fra staben. 

 

Vedtak:  

Orienteringen tas til etterretning. 

 

MR 45/17 Diakoniplan (Vedtakssak) 

 

Vedtak:  

Diakoniutvalget bes vurdere følgende punkter: 

i) Oppfølging frivillige: Bør det være fleksibilitet slik at frivillige som har 

ansvar for aktiviteter enten har en kontaktperson i staben eller bli fulgt 

opp av et utvalg?  Vurdere avtale for frivillige.  

ii) Smågrupper: Alle som ønsker plass får tilbud om plass innen to 

måneder.  Det klargjøres hvem som har ansvar med Erling Weydahl, 

ettersom han har administrert en oversikt over grupper.   

Det mottatte forslag til diakoniplan – med de endringer som gjøres i lys 

diakoniutvalgets vurderinger ovenfor - vedtas som Nordstrand menighets 

diakoniplan. 

 



MR 46/17 Årsmøtet: Årsmelding og protokoll (Vedtakssak) 

 Vedlagt årsmelding og forslag til protokoll.  

Vedtak:  

Årsmeldingen med de tre nye rapportene for Tro og Lys, Korstrand og 

Familiekoret inntatt vedtas som menighetens endelige årsmelding.  AU gis 

fullmakt til å godkjenne vedlagte forslag til protokoll med evt. mindre 

endringer som måtte komme fra protokollunderskriverne.  

 

MR 47/17 Trosopplæringsplanen – Barne- og familiearbeidet (Vedtakssak) 

Trosopplærerne orienterte om status på gjennomføring av den utsendte 

trosopplæringsplanen.  Gunnar Kvalvaag orienterte om drøfting i AU 

vedrørende ressursfordelingen mellom kontinuerlige tiltak og 

punkt/breddetiltak i trosopplæringen. 

 

Vedtak:  

- Orienteringen tas til etterretning. 

- Administrasjonen bes utarbeide forslag til mandat for et kombinert utvalg 

for trosoppæringstiltak i planen og annet barne- og familiearbeid. 

- Administrasjonen bes klargjøre om trosopplæringsmidlene i noen grad kan 

forskyves fra breddetiltak i planen til kontinuerlige tiltak, og da primært 

med sikte på å rekruttere og følge opp frivillige.  

- Administrasjonen bes gjennom utarbeidelse av stillingsbeskrivelser for 

staben klargjøre ansvaret for utvikling og oppfølging av barne- og 

familiearbeidet i Nordstrand menighet -  i samråd med tillitsvalgte ved 

behov.  Dette gjennomføres både for ansatte i trosopplæringen og for 

kateket.  

- Administrasjonen bes gjennomgå alle ressurser og oppgavefordeling, med 

sikte på å styrke barne- og familiearbeidet gjennom et 

oppfølgings/veiledningsansvar, ikke gjennomføringsansvar.      

 

MR 48/17 Høring – Kirkelige valg (Vedtakssak) 

Det vises til vedlagte forslag til høringssvar.  

 

Vedtak:  

Det fremlagte forslag til høringsuttalelse endres mht. valg av 

bispedømmerådsmedlemmer. Alle bispedømmerådsmedlemmer foreslås valgt 

ved indirekte valg. For øvrig vedtas det utsendte forslag som Nordstrand 

menighets høringsuttalelse.  

 

MR 49/17 Utpeking av ny biskop i Oslo 

Avstemningen om hvilke tre kandidater MR skulle gi stemme til, ble 

gjennomført skriftlig. Sokneprest og daglig leder var tellekorps. 

Voteringsresultatene ble slik (stemmetall i parentes): 

Unntatt offentlighet:[ 



1. kandidat: 

1. votering: Grasaas(1)/Hauge(3)/Stålsett(4). 

Det ble stemt over de to kandidatene med flest stemmer: 

2. votering: Hauge(3)/Stålsett(4)/Blank(1) 

Stålsett valgt til kandidat nr. 1 

2. kandidat: 

1. votering: Grasaas(1)/Hauge(4)/Veiteberg(3) 

Det ble stemt over de to kandidatene med flest stemmer:  

2. votering: Hauge(4)/Veiteberg(4) 

Det ble gjennomført loddtrekning mellom Hauge og Veiteberg. 

Veiteberg valgt til kandidat nr. 2 ved loddtrekning. 

3. kandidat: 

1. votering: Grasaas(4)/Hauge(4) 

2. votering: Grasaas(4)/Hauge(4) 

Det ble gjennomført loddtrekning mellom Hauge og Grasaas. 

Hauge valgt til kandidat nr. 3 ved loddtrekning.  

Vedtak:   

- Menighetsrådet gir sin stemme til følgende tre kandidater – i prioritert 

rekkefølge - forutsatt at det ikke kommer til flere kandidater ved supplerende 

nominasjon: 

1. Sturla Johan Stålsett 

2. Kari Veiteberg 

3. Kåre Rune Hauge ] 

- Menighetsrådet tar ikke initiativ til å stille alternative kandidater til 

bispedømmerådets nominasjon. 

- Det enkelte menighetsrådsmedlem kan fritt velge å ta initiativ til - eller støtte 

-  andre forslag til kandidater.  

- Dersom det kommer til alternative kandidater til bispedømmerådets 

nominasjon, foretar menighetsrådet en ny votering i særskilt møte den 

17.08.17, før stemmefristen går ut kl. 24.00 24.08.17. 

 

MR 50/17 Eventuelt 

a) Orientering: Kladd for gudstjenesteliste.  Søndagsskolen tas inn.  

b) Regnskapsrapport pr. 1. tertial tatt til orientering 

c) Orientering fra besøk av byråden i Nordstrand kirke 

d) En stor takk til dugnadskomitéen for innsatsen på menighetssenteret! 

 

Gunnar Kvalvaag 

MR-leder 

 

Tor Arne Knutsen 

Daglig leder 

 


