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DEN NORSKE KIRKE 
Heggedal menighet 

 

 

Protokoll fra menighetsrådsmøte 21. april 2021 
  

Tid og sted: 21. april 2021, 19.30 -21.30 på Teams 

 

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

Gisle Hognestad, Monica Øverbye(nestleder) og Liv Ruud 

 

Fravær: Torgeir Sørensen, Ellen Rygh, Hans Kristian Fjærvoll, Karin Marie Ruud, Sondre 

Almerud Øy, Aud Bjørndal-Riis og Reidun Bruland 

 

Saksliste: 

Sak MR 14/21 Innkalling, saksliste og protokoller 

Sak MR 15/21 1.kvartalsrapport 

Sak MR 16/21 Opprettelse av diakoniutvalg 

Sak MR 17/21 Dugnad lørdag 8. mai 

Sak MR 18/21Menighetsmøte søndag 5. september 

Sak MR 19/21Solidaritetsaksjonen 2021 

Sak MR 20/21 Orienteringssaker 

Sak MR 21/21Eventuelt 
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MR 14/21 INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLLER 

Sakspapirer: Innkalling og protokoller 

Vedtak: Innkallingen og saksliste godkjennes. Protokoll fra MR 100321 og referat 

AU 070421 tas til etterretning.  

 

MR 15/21 1.KVARTALSRAPPORT 

Sakspapirer: Presenteres på møtet 

Saksfremlegg: Økonomiutvalget behandler kvartalsrapporten og legger dette frem på møtet.  

Vedtak: Menighetsrådet takker ØU for gjennomgangen og tar status til etterretning. 

MR 16/21 OPPRETTELSE AV DIAKONIUTVALG 

Sakspapirer: Ingen 

Saksfremlegg: Diakoniarbeider, Jorun Kjærstad har forespurt medlemmer til et diakoniutvalg 

og ber om at utvalget kan konstituere seg og starte arbeidet. Diakoniutvalget vil komme 

tilbake til menighetsrådet når de har et forslag til mandat. 

Vedtak: Menighetsrådet ber diakoniarbeider Jorun Kjærstad om å opprette diakoniutvalget, 

og komme tilbake til menighetsrådet når forslaget til mandat foreligger 

 

MR 17/21 DUGNAD LØRDAG 8. MAI 

Sakspapirer: Ingen 

Saksfremlegg: AU foreslår å ha dugnad utenfor kirka lørdag 8. mai. Vi håper å kunne servere 

noe mat og få unnagjort litt arbeid med gode smitteverntiltak. 

Vedtak: Daglig leder legger ut sak på hjemmesiden. Påmelding til dugnaden skjer via daglig 

leder. 

 

MR 18/21 MENIGHETSMØTE SØNDAG 5. SEPTEMBER 

Sakspapirer: Gudstjenesteliste Heggedal høst21.pdf 

Saksfremlegg: Vårens årsmøte ble avlyst på grunn av korona og vil bli erstattet av et 

menighetsmøte i høst. På dette møtet må justert grunnordning for hovedgudstjenesten bli tatt 

opp så den er klar til å innføres 1. søndag i advent (se sak MR 10/21). Før dette må 

menigheten ha hatt muligheten til å prøve ut ordningen. Det er mange spesialgudstjenester til 

høsten, men AU foreslår å prøve ut foreslått grunnordning søndagene 15.8 og 5.9.  

Vedtak: Menighetsrådet vedtar at menighetsmøtet holdes søndag 5. september etter 

gudstjenesten. 

 

MR 19/21 SOLIDARITETSAKSJONEN 2021 

Sakspapirer: Solidaritetsaksjonen 2021 - Sammen som kirke i hele verden 985585_1_0.pdf, 

Solidaritetsaksjonen 2021-Oslo bispedømme i solidaritet med søsterkirkene under korona-

pandemien-.pdf 

Saksfremlegging: Fra Kristi Himmelfartsdag 13. mai til St. Hans 24. juni foregår Den norske 

kirkes solidaritetsaksjon. Målet er at alle menigheter i Norge bidrar til solidaritetsaksjonen 

med forbønn og informasjon for å støtte søstermenigheter over hele verden. Det er opp til 

hver menighet hvordan aksjonen gjennomføres og hva man samler inn penger til. 
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Vedtak: Menighetsrådet vedtar at Oasis of Hope får et ekstra offer i aksjonsperioden 13. mai-

24. juni. Menigheten vil også legge ut sak om dette på hjemmesiden og på FB 

 

MR 20/21 ORIENTERINGSSAKER 

Personal, 

Utvalg 

Info fra daglig leder, ny daglig leder og ny sokneprestvikar 

Nærmiljø.  

 

MR 21/21 EVENTUELT 

• Nytt økonomireglement for menighetsråd i Asker 

Saksfremstilling: AKF har laget et forslag til mal for økonomireglement for menighetsrådene 

og har selv vedtatt nytt økonomireglement for fellesrådet på bakgrunn av denne malen. 

Menighetsrådene er bedt om å uttale seg om malen innen 31. mai.  

Bakgrunn for ny forskrift: 

Det er behov for revisjon av gammel økonomiforskrift fra 2003, som følge av ny 

trossamfunnslov fra 1.1.2021. I tillegg er det behov for å oppdatere regnskapsstandarder, for å 

harmonisere med ny regnskapsforskrift for kommuner. Ny forskrift viderefører i stor grad 

bestemmelsene i forskrift fra 2003, med grunnleggende regnskapsprinsipper og god 

kommunal regnskapsskikk i bunnen. Det er ingen endringer i obligatoriske budsjett- og 

regnskapsrapporter, men den nye forskriften åpner for å slå sammen uvesentlige poster, samt 

utelate poster som ikke er aktuelle. Det er økt fokus på bruk av funksjoner/ formål i 

regnskapet. Det er tydeligere formulert at det skal være en sunn og langsiktig 

økonomiforvaltning, med planlegging som det sentrale verktøyet. 

Vedtak:  

1. Heggedal menighetsråd gir økonomiutvalget mandat til å gi tilbakemelding til AKF i 

saken om mal for økonomireglement innen fristen 31. mai. 

2. Menighetsrådet ber ØU om å lage forslag til nytt økonomireglement for menighetsrådets 

virksomhet på bakgrunn av tilsendt forslag til mal. Menighetsrådet tar sikte på å behandle 

og vedta nytt økonomireglement i løpet av høstsemesteret 2021. 

 

Heggedal, 21.april 2021 

Liv Ruud  


