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Saksliste til menighetsrådsmøte 10/11-2016
Åpning og bønn v/John Egil Rø:

Saksinnhold – oversikt over saker
70/16 Godkjenning av saksliste og innkalling
71/16 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 20. oktober 2016
72/16 Besøk av ny kateket, Ole Jørgen Andersen
73/16 Byggesaken. Orientering om framdrift
74/16 Gjennomgang av dagens utvalg og arbeidsgrupper
75/16 Temakvelder og videre planer
76/16 Årsregnskap 2015. Godkjenning og underskrift av endelig regnskap
77/16 Orienterings- og referatsaker




Referat AU 27/10
Nytt fra staben
Datoer framover

78/16 Eventuelt
79/16 Tilleggssak: Godkjenning av budsjett for trosopplæring 2017
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Saker
70/16 Godkjenning av saksliste og innkalling
Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen
Vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes

71/16 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 20. oktober 2016
Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen
Vedtak: Referat fra tidligere møte godkjennes med endring i forhold til første versjon

72/16 Besøk av ny kateket, Ole Jørgen Andersen
Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen
Den nye kateketen fortalte at han er opptatt av å bygge menighet gjennom tiltak for hele familien. Vi
ønsker derfor å starte familiemiddager fra våren av. Det vurderes også å ha et tilbud til foreldre og
legge opp til egen undervisning for dem også.
Det er viktig at vi også ser de minste og ikke bare har fokus på ungdommene slik at de kan utforske
og oppleve troen selv. Vi må få tettet hullene i progresjonen fra 0-18 (og videre). Vi ønsker oss
bredde først, så kan vi senere spisse fokus. Datoer for familietreff til våren blir 8. mars og 2. hver uke
4 ganger framover.
Vedtak: MR takker for presentasjonen og ser fram til videre samarbeid

73/16 Byggesaken. Orientering om framdrift
Saksordfører: Edvard Cock og Stig Asplin
Stig Asplin og Edvard Cock informerer: Kirkevergen har uttrykt at han er positiv til planene for
kapellet og at planene kan/bør prøves overfor byantikvaren. Gravferdsetaten har sendt negativt svar
med tanke på å avgi tomteareal til barnehagen da de mener de trenger plassen. Gravferdsetaten var
ikke representert på det møtet som ble avholdt, men ble involvert først gjennom «en høring» senere.
Mulig det kan ha skapt misforståelser og at svaret hovedsakelig var et prinsipielt synspunkt da det
trengs flere gravplasser i Oslo i fremtiden og skjermer det arealet man har. Saksordførerne uttrykte
usikkerhet på om gravferdsetaten kan ha skjønt at det dreier seg om en skråning, som ikke virker
umiddelbart sannsynlig at kan brukes til gravlegging og derfor bør være greit å avgi. Videre jobbes
det med å se på arealer som ligger under Ullern kirke som kan eventuelt byttes inn. Det vurderes
også om vi skal få en overprøving i bispedømmerådet. Toget er ikke gått om de sier nei.
Om nødvendig kan vi benytte oss av forslaget som innebærer å bruke vår eksisterende tomt.
Komiteen har tro på at de vil snu når de forstår hvilket areal det dreier seg om.
Bydelsutvalget har bedt om at det søkes byrådet for barnehagen slik at det tas med i vurdering av
kapasitet for framtiden. Dette henger også sammen med bevilgninger og muligheten til å få bekreftet
behovet for en barnehage her. Nå er det underkapasitet for de minste. 3 komiteer i bydelen har fått
samme presentasjon.
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Andre kommentarer i møtet: Det er viktig at vi får godt nok dokumentert prosessen. Dette er en stor
sak og er vanskelig å følge bare via deler av menighetsrådsreferat. Om det for eksempel finnes
referat fra bydelsutvalget og eller andre møter, bør man vurdere å samle disse og
mailkorrespondanse for senere saksgang og kan få på plass dokumentasjon for prosessen og
dialogen. Kanskje en egen «logg» eller annen samling over prosess og hva som skjer i denne samen
slik at dokumentasjonen.
Vedtak: MR tar redegjørelsen til orientering. Komiteen prøver å samle informasjonen for senere
arbeid med saken.

74/16 Gjennomgang av dagens utvalg og arbeidsgrupper
Saksordfører: Åshild Watne
Vedlegg: Liste over dagens utvalg basert på tidligere MR-vedtak
Menighetsrådet ønsker at gruppene skal kunne arbeide med fokus på visjoner og ønsker for videre
utvikling av arbeidet i menigheten.
Åshild Watne innledet til refleksjon over temaet: Hva tenker vi om hva menigheten trenger vs Det
den enkelte kan bidra med? Kan vi få gjort mer for menigheten om vi har en bedre tilrettelegging?
Får den enkelte gjort nok for menigheten? Hvor kan du tenke deg å bidra mer. Hva finnes av
ressurser blant medlemmene i MR? MR er åpne for å lage nye grupper basert på det som er den
enkeltes «gnist». Mya man kan ta tak i, men man må ville det og noen må ta tak i det.
Ett fokus: Få flere barnefamilier til menigheten, gudstjenester som passer til hele familien og tanken
om tilrettelegging for barnefamiliegrupper.
Vi trenger en redegjørelse fra hver enkelt gruppe om den er aktiv eller passiv evt hvordan den
jobber? Noen av utvalgene har lang historie fra hvordan man har organisert arbeidet før, men ingen
selvfølge at det skal fortsette på samme måten videre.
Videre dialog i MR: Noen av gruppene jobber mer ad hoc enn andre. Nå har vi f.eks. ingen diakon, det
betyr noe for hvordan vi legger opp. Tidligere brukte diakonen gruppa som sin ressursgruppe. De
hadde som praktisk oppgave å arrangere kirkekaffe i menighetshuset. Mange opplever det tungt å
samle folk i dag. Viktig å koble seg til ansatte-gruppen som oppstartere. Med så mange nye
medlemmer i MR mangler vi en kontinuitet. Kommunikasjon og informasjon mellom gruppene og MR
blir viktig framover. Det er viktig at vi vet hvem som leder for de enkelte gruppene og at det skrives
referater.
MR kan utfordre gruppene på at bestemte saker tas opp.
Christine Hauck har f.eks. ønske om å være med i Byggekomiteen.
På Granavollen ble det laget grupper som ikke stemmer helt med det som står i MR-vedtaket.
Frivillighetskoordinator bør også på banen. Vil det bli bedre med færre utvalg?

Vedtak: Innspillene i møtet notes. AU jobber videre med saken.
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75/16 Temakveldene - Sak utgikk på grunn av forfall
76/16 Årsregnskap 2015. Godkjenning og underskrift av endelig regnskap
Vedlegg:
1) 320 - investeringsregskap Ullern

2) 320 - årsregnskap balanse Ullern

3) 320 - årsregnskap drift Ullern

4) Noter til årsregnskap Ullern 2015

5) Fullstendighetserklæring Ullern
Saksordfører: Thorbjørn Brook-Steen
Regnskapet er sluttført fra regnskapsavdelingen i Fellesrådets side. Det er nødvendig med en formell
godkjenning og underskrift av fullstendighetserklæringen
Vedtak: MR godkjenner det endelige årsregnskapet for 2015

77/16 Orienterings- og referatsaker


Referat AU 27/10 (vedlegg) - Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen
Referatet brakte ikke fram innsigelser eller kommentarer





Nytt fra staben - Saksordfører: John Egil Rø og Hilde Flaten
Ulrike Lunde (kapellan 1) har fått utvidet periode til sommeren
Ellers er «alle på plass» og vi har fokus på hva vi kan klare å utrette framover
 KirkeNytt: Møte i Medie- og kommunikasjonskomiteen har bestemt å flytte bladet til
produksjon internt. Layout og antall sider økes og noen av spaltene fornyes og andre nye
spalter kommer til
Ullern Menighetshus venner: Christine Hauck skal jobbe sammen med daglig leder og 3 fra
UMV for å få på plass en vedlikeholdsplan.
Julemarkedet trenger ting for salg og noen personer til boksalg og annet. Det har kommet
inn en del premier, mange med fin verdi. Edvard sender ut mail til barnefamilier for å få på
plass innsamling av barneklær til salg på julemarkedet. Daglig leder utfordrer Inger Johanne
Schjerven Prizzi om å ta saken videre og organisere det på julemarkedet.

78/16 Eventuelt



Grasrotandel. Er det noe for Ullern? Sak på neste møte
Ønske om sak på neste måte: Nattverdsformen. En drøfting

79/16 Godkjenning av budsjett for trosopplæring 2017
Forslag til budsjett or trosopplæringsarbeidet 2017 ble lagt fram. Ingen innsigelser
Vedtak: MR godkjenner forslaget til budsjett for trosopplæring 2017

Thorbjørn Brook Steen, leder (sign)
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