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DEN NORSKE KIRKE 
Heggedal menighet 

 

 

Protokoll fra menighetsrådsmøte 20. januar 2021 
  

Tid og sted: 20. januar 2021, 19.30 -21.30 på Teams 

 

Tilstede: Ragnhild Øvland Tjelle (leder), Magnus Pettersen Kjellin (sokneprest), Ellen Rygh, 

Hallvar Gisle Hognestad, Karin Marie Ruud, Monica Øverbye (nestleder), Sondre Almerud 

Øy og Liv Ruud 

 

Fravær: Aud Bjørndal-Riis, Torgeir Sørensen, Hans Kristian Fjærvoll og Reidun Bruland 

 

Saksliste: 

Sak MR 1/21 Innkalling, saksliste og protokoller 

Sak MR 2/21 Strategisamling under koronaen 

Sak MR 3/21 Årsrapport Heggedal menighet 

Sak MR 4/21 Orienteringssaker 

Sak MR 5/21Eventuelt 
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MR 1/21 INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLLER 

Sakspapirer: Innkalling og protokoller 

Vedtak: Innkallingen og saksliste godkjennes. Protokoll fra MR 011220 og referat 

AU 060121 tas til etterretning.  

 

MR 2/21 STRATEGISAMLING UNDER KORONAEN 

Sakspapirer: Strategimål.docx, Strategiplan 2018-2021 Heggedal menighet.docx 

Saksfremlegg: Menighetsrådet skulle etter planen ha en strategisamling sammen med stab 

våren 2020, men dette ble utsatt på grunn av koronasituasjonen. AU ser verdien av at 

menighetsråd og stab ser på strategier under koronaen på områdene gudstjeneste, diakoni og 

barne- og ungdomsarbeidet. Temaene blir behandlet i stab 13.1. 

Noen spørsmål til ettertanke og diskusjon 

• Hva er viktig for oss som menighet i denne tiden?  

• Hva kan vi få til på tross av smitteverntiltak?  

• Hvordan står det egentlig til med menighetens arbeid?  

• Hvordan kan vi unngå at ungdommene forsvinner fra Team Heggedal, og hvordan kan vi 
sørge for at de kommer tilbake igjen? 

• Er det mulig å arrangere diskusjonsmøter/foredrag med smittevern? 

• Hvordan skal vi feire gudstjeneste i tiden fremover? 

• Hvordan kan vi være kirken midt i bygda under en pandemi? 

 

Vedtak: Hallvar, Hans Kristian og Magnus møtes for å snakke sammen om et mulig 

kommunikasjonsutvalg i Heggedal menighet. Menighetsrådet takker for alle innspill og stab 

tar dette videre inn i planleggingen av ulike tiltak for menigheten fremover. 

 

MR 3/21 ÅRSRAPPORT HEGGEDAL MENIGHET 
Sakspapirer: Årsrapport   

Saksfremlegging: Menighetsrådet går igjennom rapporten når denne foreligger og kommer med 

eventuelle tilbakemeldinger før denne legges ut på nett. 

Vedtak: Menighetsrådet vedtar årsmeldingen med de endringene som fremkom i møtet. 

Årsrapporten legges ut på nett 14 dager før årsmøtet 7. mars 

 

MR 4/21 ORIENTERINGSSAKER 

Personal, 

Utvalg 

Info fra daglig leder, koronasituasjonen 

Nærmiljø.  

 

MR 5/21 EVENTUELT 

• Organisering av daglige ledere i Asker prosti, i tillegg til ny vaktmesterstilling for alle 

kirkene og rådgiver i kirkesjefens stab. Heggedal er foreslått delt leder med 

Slemmestad og Nærsnes. AU forfatter høringssvar og sender til MR ang organisering. 

 

 

Heggedal, 20.januar 2021 

Liv Ruud  


