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Referat fra menighetsrådsmøte 20/10-2016 
 

Dato: Torsdag 20. oktober kl 19.15 – etter kveldsmessen i kirka (Velkommen til messe!) 

Sted: Menighetshuset 

Referent: Hilde Flaten 

Møteleder: TBS  

 

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

 

Forfall: 
Berit van der Hagen 

Forfall:  
Stig Asplin 

 Christine Josepha Hauck 
 Inger Marit Brorson  
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Saksliste til menighetsrådsmøte 20/10-2016 
Åpning og bønn v/John Egil Rø: Teofilos – en venn av Gud har gjort at vi får del i det apostelen Lukas 

skrev ned til Teofilus. Luk. 1,1 ff 

 

Saksinnhold – oversikt over saker 

57/16  Godkjenning av saksliste og innkalling 

58/16  Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 8. september 2016  

59/16 Oppussing av kapellet 

60/16  Trosopplæringsutvalget og trosopplæringsplan 

Også nødvendig med en budsjettinnlevering innen 20. november 

61/16 Akebakken og polstring 

62/16 Samarbeid med Menighetshusets venner og videre arbeid med drift av menighetshuset 

63/16  Temakvelder 

64/16 Minneplakett i våpenhuset 

65/16 Økonomi – regnskapsrapport august (evt til og med september) 

56/16  Barnehage- og byggesak  

67/16  Orienterings- og referatsaker 

 Referat AU 25/8 

 Nytt fra staben 

 Datoer framover 

 DropBox til Menighetsrådssaker 

68/16 Eventuelt 

69/16 Kirkeklokker til bønn for Syria og Irak 
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Saker 

57/16  Godkjenning av saksliste og innkalling 

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen 

Vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes 

 

58/16  Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 8. september 2016  

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen 

Vedtak: Protokoll fra tidligere møte godkjennes 

 

59/16  Oppussing av kapellet  

Saksordfører: John Egil Rø 

Diskusjon: Sokneprest John Egil Rø har vært i videre dialog med Kirkevegen etter at de meldte at de 

la saken på is. Kirkevergen ser ingen mulighet til å kunne prioritere oppussing av kapellet i Ullern. 

Vedtak: MR tar redegjørelsen til orientering 

 

60/16  Trosopplæringsplan og trosopplæringsutvalg 

Saksordfører: Hilde Flaten og Thorbjørn Brook-Steen 

Diskusjon:   

a) Det arbeides med sluttføring og kvalitetssikring av innhold og rammer i 

trosopplæringsplanen. Ferdigstilt plan legges fram for MR i januarmøtet. Allerede i november 

må likevel neste års budsjett være ferdig grunnet endringer i rutiner i Fellesrådet. 

Hovedfokus framover er på hvordan man skal fylle «hullene» i løpet fra 0-18 år innenfor 

rammene og kravene til trosopplæring i menighetene og hva som er mulig å gjennomføre 

med våre ressurser og økonomi.  

Vedlegg: Skjematisk oversikt over planlagte tiltak 

b) Inger Marit Brorson har meldt ønske om å fritas for vervet som MRs representant i 

trosopplæringsutvalget. Christine Hauck er også med i utvalget og kan overta rollen som MRs 

representant i utvalget. Det ønskes at Elise Birgitte Haugsten Thomassen også sitter i utvalget 

for å nyte godt av hennes erfaring med trosopplæringsarbeid. 

Vedtak: MR tar redegjørelsen til orientering. Marit Brorson fritas for vervet i trospplæringsutvalget. 

Christine Hauck og Elise Birgitte Haugsten Thomassen velges som nye representanter for MR. 
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61/16  Akebakken og polstring  

Saksordfører: Erik Heim 

Diskusjon: Erik Heim har vært i kontakt med flere instanser i saken og informerer om at det jevnt 

over råder en skepsis mot slike tiltak og ansvaret som lett oppfattes å ligge hos den som legger «til 

rette» på denne måten. Prisen er også uforholdsmessig høy. Det kan fort koste kr 30 000 og mer. I 

tillegg kommer arbeidet og ansvaret med å ta det opp og ned. 

Vedtak: Forslaget om å droppe polstring av trærne vedtas. Men vi setter opp skilt om «Aking på eget 

ansvar», ett ved gjerdene og ett der man ofte starter. Administrasjonen sørger for å skaffe skiltene. 

 

62/16  Temakveldene  

Saksordfører: Torsdagskomiteen v/ Rannveig Wahll 

Diskusjon: Komiteen er fornøyd med arrangementene og innhold i temasamlingene så langt. Vi går 

videre med dette og komiteen ser på innkomne og egne forslag til temaer.  

Fabian Stang sa ja til å komme 10. november. Det kolliderer med Menighetsrådsmøte. Vi sjekker om 

han kan bytte dato. Stor interesse for å ha ham inn på disse arrangementene. 

Vi bør få på plass det organisatoriske med hvem gjør hva, lage informasjonsmateriell etc, spille på de 

som jobber med «kjøkkentjeneste osv. Skal disse være en mulighet til å øke kristen kunnskap. Viktig å 

bruke navn som trekker og å få invitasjonen ut tidligere for mange er travle i dag. Det ble ytret ønske  

fra John Egil Rø om at det skulle være en prest med i utvalget og planleggingen. Historielaget vil også 

gjerne informere i sine kretser og i sitt halvsårsblad dersom noen av temaene kan være av interesse 

og ha med eldre eller nyere historie å gjøre. Vi må kontakte dem før begynnelsen av neste måned. 

Vedtak: Orienteringen tas til følge. Komiteen jobber videre med innkomne forslag og kommer tilbake 

med program og konkrete forslag til temaer og gjester.  

 

63/16  Samarbeid og samspill med Ullern Menighetshus’ venner (UMV)  

Vedlegg samlet til ett vedlegg som inneholder:   

1) Statutter for UMV 2) Referat fra tidligere møter i UMV  

3) Tidligere henvendelse til MR (vår 2014)   4) Brev til MR angående ansvarsområder og 

arbeidsfordeling i forhold til vedlikehold etc  

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen 

Diskusjon: Det er viktig at alle er informert om fakta: UMV er en venneforening med fokus på drift og 

vedlikehold av Ullern menighetshus. Foreningen har sine egne statutter og sine egen økonomi. En 

trofast gruppe støttespillere gir faste bidrag øremerket dette. Konto og økonomi for foreningen er 

ikke en del av regnskapet MR får rapport fra. Formell eier av menighetshuset er menigheten 

representert ved MR. Edvard Cock er valgt som MR’s representant i UMV og var på siste møte i UMV. 

Han ble tatt godt imot og synes det var både nyttig og informativt å være der. UMV har hatt stort 

fokus på opprusting og fornying av huset ved f.eks. innkjøp av nye møbler. Det er nettopp investert i 

oppgradering med lysanlegg og også forsterker inntil peisestue og kjøkken. 
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UMV gjør et stort og viktig arbeid og har et «stort hjerte» for menighetshuset og bruken av dette. 

Men det er viktig at Menighetsrådet også kommer på banen, både med tanke på plan for vedlikehold 

g videre økonomisk håndtering. Daglig leder har vært i kontakt med Christine Hauck som har erfaring 

fra liknende arbeid og forståelse for bygg og konstruksjon. Hun er velvillig til å stille med sin 

kompetanse og sine planverktøy for å sette opp en hensiktsmessig plan for oppussing og vedlikehold 

av menighetshuset. 

UMV ønsker også flere hender til arbeid med julemarkedet. Det åpnes for samtale om dette og 

orienteres om innkomne forslag til gjennomføring og til noen nye tiltak til årets julemarked. Fag fra 

MR er at man fortsetter og kanskje videreutvikler slag av ferske bakevarer og julebakst, og tar opp 

tråden med brukte barneklær en gang til. f.eks. bruke den gamle garderoben.  

Julemarkedet og link mot gudstjeneste og Lys Våken etc er godt diakonalt arbeid. Staben har allerede 

sørget for bekjentgjøring av julemarkedet i invitasjon til Lys Våken for 11 åringer. Disse inviteres også 

til å synge på julemarkedet etter gudstjenesten søndag og får en vaffel eller noe å bite i.  

Finne en måte å få presentert prosjektet på og bekjentgjøre et tidspunkt der prosjektet vil bli 

presentert. Dette vil antagelig virke som magnet.  

Vedtak: MR legger til rette for fast utveksling av informasjon. Det sendes et brev og takk for 

henvendelsen som svar til UMV angående hvordan vi stiller oss til denne direkte henvendelsen. 

Daglig leder og Christine Hauck samarbeider og er i dialog med UMV for å få oversikt og lage en 

framdriftsplan. MR bidrar konkret til noen tiltak på julemarkedet. 

 

64/16  Minneplakett i våpenhuset 

Saksordfører: John Egil Rø 

Diskusjon: Tidligere MR-sak 54/16. Det er skaffet pris og kostnadsoversikt. Det foreligger tidligere 

vedtak på at vi SKAL gjennomføre dette og dermed er det vanskelig å gå tilbake. Soknepresten 

presiserer at det også er for viktig til å ikke gjøre. Det kom en epost vedrørende ønske om å ikke 

sette opp plaketten, men da vedkommende ikke var til stede hadde han ikke stemmerett. 

Vedtak: Forslaget om å gå videre med plaketten realisere det godkjennes. Administrasjonen jobber 

videre med å realisere og gjennomføre 

 

65/16  Økonomi og regnskapsrapport august 

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen 

Vedlegg: Økonomirapport januar til august.  

Diskusjon: Rapporten er i første rekke generert for å vise at administrasjonen er a jour med føring av 

regnskap og har avstemt mot bankkontoer til og med august (egentlig september). Det gjenstår 

arbeid med å sjekke mot inntekter og fakturering av utleie, annonser etc. Dette har fokus i 

administrasjonen framover. Her ikke er alle overføringer inn til regnskapet fra f.eks. Fellesrådet på 

plass. Vi skal også overføre en del ut eter innsamling av offer osv. Men rapporten gir en grei 

indikasjon på hva ulike områder («avdelinger») koster og hvor det er brukt penger og ressurser. 

Vedtak: Rapporten tas til etterretning 
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66/16  Status barnehage- og byggesaken  

Saksordfører: Edvard Cock 

Diskusjon: Nåværende status i saken: Det har vært mange møter den siste tiden, f.eks. med Bydelen; 

enhet for barnehage, Komite for oppvekst, plan og bygg, kirkevergen, byantikvaren. Vi er avhengig av 

dispensasjon fra reguleringsplanen for å få tilgang til området der barnehagen skal bygges. Uttalelsen 

fra bydelsutvalget og fra enhet for «kultur og oppvekst» pluss enheten for barnehage vil bli tillagt 

vekt. Logistikken er viktig i prosessen. Det har framkommet noen reservasjoner mot glassfasadene, 

men om det blir riktig gjort, kan det bli både penere og mer funksjonelt. Vi beveger oss nå fram mot 

en søknad om en dispensasjon. Deretter er neste steg å begynne å tenke økonomi, «fundraising» og 

sponsing, samt informasjon og kommunikasjon og medieomtale etc. Innsamling er først og fremst 

nødvendig til menighetshus og kapell. Barnehagen kan antagelig finansieres ved hjelp av egne 

støtteordninger. En skepsis i møte med bydelen var at stien ville bli stengt.  

Andre kommentarer i møtet var: Barnehagebehovet i bydelen. Hvordan er barnehagedekning og –

framtidig barnehagebehov. Det blir viktig med en intern behovsanalyse. Fra 2018 peker det mot å bli 

underkapasitet for plass til mindre barn. Men det er i dag ikke nok av de barnehagene. I forhold til 

sted/lokasjon er det også et behov. Økonomisk er det snakk om å bruke penger vi skaffer, ikke 

penger vi har. Dette kan altså gi oss mulighet til å skaffe penger vi ikke har. En forutsetning, er at vi 

kan skaffe finansiering. Vi må skape arealer som kan gi inntekter og aktivitet. Speiderarbeid, barnekor 

etc. Noen har hørt at Røa er fullfinansiert av offentlige midler. Det bør sjekkes.  

Vedtak: MR tar redegjørelsen til orientering og det ønskes at det legges til rette for en presentasjon 

(stand) på julemarkedet.  

 

67/16  Orienterings- og referatsaker 

Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen 

 Referat AU 25/8 -Vedlegg: Referat fra møte i AU 25/8 

Ingen kommentarer til referatet  

 Protokoller fra Kirkelig Fellesråd i Oslo (vedlegg) v/ sokneprest John Egil Rø 

Ingen kommentarer i møtet til referatet 

 Nytt fra staben og datoer framover (v/ daglig leder Hilde Flaten og sokneprest John Egil Rø) 

Ny kateket er på plass.  

Kapellan Jorund Andersen fremdeles på «avspasering». Skuffelse over prostens håndtering 

og manglende fleksibilitet ble uttrykt.  

Søndagsskolen har startet og 14 barn var innom første gang. Det er gledelig.  

Høstfest 27. oktober: Starter med kveldsmesse, dretter avduking av portbelysning med 

gjester. Plakater om avdukingen fra Berit van der Hagen.  

 DropBox til Menighetsrådssaker (v/daglig leder Hilde Flaten) 

Alle i MR gis full innlogging. Vi sender likevel referater og papirer på mail, men da har man 

mulighet for å slette aller kun «oppbevare» på DropBox etter hva man ønsker. Innkalling og 

sakspapirer og referater legges også på kirken.no/Ullern under Menighetsrådet på «om oss». 

Vedtak: Referat fra AU godkjennes. Orientering fra stab og arbeidet tas til etterretning 
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68/16 – Eventuelt 

Kirkekaffe: Vi må ikke slippe saken om å skaffe kaker til ulike arrangementer og fryser til dette. 

Kaffemaskin er i boks. Vi får maskin som kan lage 200 kopper i timen. Administrasjonen sørger for 

«hederlig omtale» i egnede kanaler. Frank skal ordne med overskuddslager fra Brødboksen. Vi må 

skaffe fryser. Baker Hansen kan det også skaffes varer fra når vi har fryser.  

 

Sak 69/16: Bruk av kirkeklokker og bønn for Syria og Irak 

Saksordfører: John Egil Rø 

I henvendelse fra Bispedømmet foreslås det å ringe med kirkeklokkene kl 1300 førstkommende 

søndag. Mail og bønneforslag er vedlagt /under. 

Bør vi bruke kirkeklokkene til denne typen markering. Vanskelig å vite hvordan vi skal velge ut offer 

et sted. Alternativt må det gjøres generisk for alle. Avtemming: 2 mot å ringe. 9 for å ringe.  

Vedtak: Menighetsrådet beslutter å følge biskopens henstilling og bruker kirkeklokkene kl 1300 til 

støtte for Syria og Irak. Forbønnen tas også med i gudstjenesten.  

 

Thorbjørn Brook-Steen, leder (sign) 


