
 

Innkalling til menighetsrådsmøte 8/9-2016 
 

Dato: Torsdag 8. september kl 1830 

Sted: Peisestuen, menighetshuset 

Referent: Hilde Flaten 

Møteleder: TBS  

Bevertning: v/? Det serveres kaffe og kaker ved møtestart. 

Forfall må meldes innen kl 1200 samme dag. 

 

Medlemmer: 
Folkelisten (FL): Nominasjonskomiteens liste (NL): 
Thorbjørn Brook- Steen Stig Asplin  
Inger Johanne Schjerven Prizzi  Åshild Watne 
Frank Erikstad Bjordal Linett Bjørkto 
Rannveig Wahll Erik Heim 
Edvard Cock  
Martin Guddal Halvorsen Varamedlemmer (NL) 
 Fredrik Glad-Gjernes 
Varamedlemmer (FL) Elise Birgitte Haugsten Thomassen  
Katrine Kristiansen Per Frode Hove  
Kristian Kragøe Andresen Inger Marit Brorson  
Berit van der Hagen Christine Josepha Hauck 
Jørgen Haukland Strøm-Andresen  
---------------------------  
Sogneprest John Egil Rø  
Daglig leder Hilde Flaten  
  

 

  



Saksliste til menighetsrådsmøte 8/9-2016 
Åpning og bønn  

 

50/16  Godkjenning av saksliste og innkalling 

51/16  Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 9. juni 2016  

52/16  Barnehagesaken og byggekomité 

53/16 Statusoppdatering Granvollen 

54/16  Minneplakett 

55/16  Orienterings- og referatsaker 

 Nytt fra staben 

 Referat AU 25/8 

56/16 Eventuelt 

 

 

50/16  Godkjenning av saksliste og innkalling 

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen 

Forslag til vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes 

 

51/16  Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 9. juni 2016  

Referat er tidligere utsendt. 

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen 

Forslag til vedtak: Protokoll fra tidligere møte godkjennes 

 

52/16  Status barnehagesaken og byggekomité 

Tidligere MR sak 30/16. Informasjon til MR og nåværende status i saken. 

Saksordfører: Edvard Cock 

Forslag til vedtak: MR tar redegjørelsen til orientering 

 

53/16 Statusoppdatering Granavollen 

Oppdatering og status i Granavollen-saken. 

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen 

Forslag til vedtak: MR tar orienteringen til etterretning 

 

  



54/16  Minneplakett 

Det vises til godkjenningsbrev fra biskopen, sendt til Kirkelig fellesråd i Oslo, vedrørende 

minneplakett. 

Vedlegg: Godkjenning  

Saksordfører: John Egil Rø  

Forslag til vedtak: I tråd med menighetsrådets tidligere behandling av minneplakettsaken, fastholder 

menighetsrådet at det vil sette opp minneplakett i våpenhuset i tråd med innsendt søknad og utrede 

de aktuelle kostnader. Det anmodes om at en søker å få gaver til dette prosjektet. 

 

55/16  Orienterings og referatsaker 

 Nytt fra staben 

Muntlig orientering fra daglig leder og sokneprest 

 Referat AU 25/8 -16  

2 Vedlegg: Referat og godkjent møtedatoer 

 Datoer å merke seg i høst 

 

56/16  Eventuelt 

 

 

Thorbjørn Brook-Steen, leder (sign) 

 

 



Referat fra menighetsrådsmøte 8/9-2016 
 

Dato: Torsdag 8. september kl 1915 

Sted: Peisestuen, menighetshuset 

Referent: Hilde Flaten 

Møteleder: TBS  

 

Medlemmer: 
Folkelisten (FL): Nominasjonskomiteens liste (NL): 
Thorbjørn Brook- Steen Stig Asplin  
Rannveig Wahll Åshild Watne 
Edvard Cock Erik Heim 
Martin Guddal Halvorsen  
  
Varamedlemmer (FL) Varamedlemmer (NL) 
Kristian Kragøe Andresen Fredrik Glad-Gjernes 
Berit van der Hagen Elise Birgitte Haugsten Thomassen  
Jørgen Haukland Strøm-Andresen Inger Marit Brorson  
-------------------  
Daglig leder Hilde Flaten  
  
--------------------------- ---------------- 
Forfall Folkelisten (FL): Forfall Nominasjonskomiteens liste 

(NL): 
Frank Erikstad Bjordal Per Frode Hove 
Inger Johanne Schjerven Prizzi Linett Bjørkto 
Katrine Kristiansen Christine Josepha Hauck 
  
Sogneprest John Egil Rø  

 

Saksliste  
50/16  Godkjenning av saksliste og innkalling 

51/16  Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 9. juni 2016  

52/16  Barnehagesaken og byggekomité 

53/16 Statusoppdatering Granvollen 

54/16  Minneplakett 

55/16  Orienterings- og referatsaker 

 Nytt fra staben 

 Referat AU 25/8 

56/16 Eventuelt 



 

50/16  Godkjenning av saksliste og innkalling 

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen 

Vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes 

 

51/16  Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 9. juni 2016  

Referat er tidligere utsendt. 

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen 

Vedtak: Protokoll fra tidligere møte godkjennes 

 

52/16  Status barnehagesaken og byggekomité 

Tidligere MR sak 30/16. Informasjon til MR og nåværende status i saken. 

Saksordfører: Edvard Cock 

Informasjon fra møte med Plan og Bygg i kommunen: Valget står mellom full ombygging eller 

dispensasjon. Dispensasjon er en mulighet dersom alle impliserte parter går for det. 

Informasjon fra møte hos Kirkevergen (v/Stig Asplin): Kirkevergen skal få tilsendt presentasjonen som 

vil presenteres videre i møte i oktober. De ga uttrykk for at dette var spennende og virket positive, 

men tok forbehold om hvordan Gravferdsetaten stiller seg. De ønsker en formell henvendelse fra 

rådet der man henvender seg formelt om saken. Menighetsrådets planutvalg for bygg og barnehage 

tar ansvar for å sende denne. Kirkevergen opplevde det positivt å få henvendelse om 

menighetsbarnehage. 

Informasjon fra møte med Byantikvaren. Det ble stilt spørsmålstegn ved hos Byantikvaren 

vedrørende innglassing foran på kapellet.  

Det er også sendt mail til bydelen og de ansvarlige for barnehageopptak med forespørsel om møte.  

Det ble en oppklaring vedrørende mail fra kirkevergen/Fellesrådet som valgte å et avlyse møte om 

planlagt oppussing av kapellet. Denne avlysningen var ikke initiert av Stig som har hatt et møte med 

Kirkevergen angående byggeplaner. Det antas derfor at dette har vært på Kirkevergens initiativ. John 

Egil Rø og Stig Asplin tar en prat om dette og vurdere ny henvendelse om mulighet for å fortsatt 

pusse opp kapellet. Det var en diskusjon av viktigheten av en slik oppusning nå. Prester og stab er av 

en oppfatning at slik kapellet fremstilles nå er forfatningen ikke god nok for dagens bruk.  

Vedtak: MR takker for orientering. Menighetsrådet ved planutvalg for bygg og barnehage fremmer 

formell henvendelse til Kirkevergen om planen og ber om uttalelse særlig med tanke på overføring av 

areal og endret bruk av kapellet i henhold til prosjektplan og tegninger. 

 

53/16 Statusoppdatering Granavollen-arbeidet 

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen 

1) Facebook – funker greit 

2) Nettside: Trenger bedre oppdatering på aktiviteter 



3) Menighetsbladet: Utformes nytt og forankres i stab. En foreløpig redaksjonsgruppe 

bestående av Inger Johanne, Rannveig og Thorbjørn ønsker i samarbeid med Hilde å finne en 

ny utforming av et nytt blad og innhold.  

Vedtak: Redaksjonsgruppen og administrasjonen (ved Hilde Flaten) jobber videre med 

utforming av nytt blad og innhold 

4) Torsdagskvelden: Arne Berggren kommer neste torsdag. 13 oktober blir det temakveld om 

ytringsfrihet med Vebjørn Selbekk. Historielaget har ofte stilt opp. Vi trenger promotering og 

markedsføring av dette, jfr reklameskilt på Skøyen kirke.  

5) Polstring v/Erik Heim: (sikring av akebakke) Saken blitt liggende ubesvart i bydelen. Bydelen 

avstår fra sikring. Kun vedtatte akebakker skal sikres på denne måten.  Menigheten får også 

et ansvar dersom man gjør det. Bør vi be skolen om å være med å polstre? Erik Heim 

kontakter noen som tidligere har gjort dette og får innhentet pris. 

6) Menighetskafé: Legges på is til lokalene er bedre tilpasset.  

Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning og går videre med å innhente informasjon og 

priser om polstring 

 

54/16  Minneplakett 

Det vises til godkjenningsbrev fra biskopen, sendt til Kirkelig fellesråd i Oslo, vedrørende 

minneplakett. 

Vedlegg: Godkjenning  

Saksordfører: John Egil Rø  

Bakgrunn i henvendelse fra Harper for å ha minneplakett for jødene som ble deportert. Tok tid, så 

det ble satt fortgang i det.  

Vedtak: Det må innhentes priser og lages plan for finansiering før endelig vedtak. Saken kommer opp 

igjen ved senere anledning.  De aktuelle kostnader må dokumenteres. Det anmodes om at en søker å 

få gaver til dette prosjektet. 

 

55/16  Orienterings og referatsaker 

 Nytt fra staben. Muntlig orientering fra daglig leder 

Det arbeides nå med søndagskole og alt ser ut til å ligge klart for a søndagskole starter opp i 

høst. Form og linking mot gudstjeneste er litt uklart ennå. Elisabeth har fått god kontakt med 

flere frivillige. 

Trosopplæringsplanen har fokus i høst. Hilde og Hanne Louise jobber tett sammen om dette. 

Torsdagskveldene: Elisabeth jobber med mulighet for «alternative» torsdagsgudstjenester 

med noe mer ungdomsinnslag. Antall og fordeling mellom dette og vanlige 

gudstjenesteform, diskuteres i staben. 

Ny kateket, Ole Jørgen Andresen, starter 15. september 

 Referat AU 25/8 -16  

Kirkekaffe. Sjekke mulighet for å få kaffetrakter (men vanntilgang) i kirka. Hente kaker på CC 

Vest og andre steder. Cock innhenter mulighet for kaffemaskin og «samarbeid med CC Vest. 



 

 Møtedatoer  

Justert møteplan godkjennes (13. oktober flyttes til 20. oktober).  

Ny møteplan ser da slik ut 

 AU MR 

2016 25. august 8. september 

 29. september 20. oktober 
 27. oktober 10. november 
 1. desember 15. desember 

2017   

 5. januar 19. januar 
 2. februar 16. februar 
 2. mars 16. mars 
 6. april 20. april 
 23. april – menighetens årsmøte  
 4. mai 18. mai 
 1. juni 15. juni 

 

Vedtak: Justert møteplan godkjennes 

 Datoer å merke seg i høst: 

Høstfest 27/10: Det foreslås å begynne med åpning av lysene på stolpene og invitere Ole 

Kristian Kvarme og alle «impliserte» parter, snorklipping. Akersposten bør varsles.  

Økonomi: Det ønskes en egen vipskonto til dette. Forslag: Utlodning: Alle i menighetsrådet 

donerer en gave til utlodning. Vi må sjekke tidspunkt for når det skrus på.  

 

56/16  Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

Thorbjørn Brook-Steen, leder (sign) 

 

 


