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Saksliste menighetsrådsmøte 19/1-2017
Åpning og bønn v/Ranveig Wahll

Saksinnhold – oversikt over saker
1/17

Godkjenning av saksliste og innkalling

2/17

Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 15. desember 2016 (Vedlegg)

3/17

Byggesaken – Orientering om status og framdrift i plan- og barnehagekomiteens arbeid med
involverte tredjeparter

4/17

Gudstjenesteliste våren 2017 (Vedlegg)

5/17

Temakvelder og informasjonsmøte for menigheten om byggesaken

6/17

Valg av ledere for MR (og AU)

7/17

Orienterings- og referatsaker







8/17

Referat AU 5/1 (Vedlegg).
Orientering om framdrift i samarbeidet med Ullern menighetshus’ Venner
(v/ Rannveig Wahll)
Gospel Explotion (v/ Rannveig Wahll)
Grasrotandel. Orientering (Martin Guddal Halvorsen) - utgår
Nytt fra staben (ved John Egil Rø og Hilde Flaten)
Datoer framover

Eventuelt
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Saker
1/17 Godkjenning av saksliste og innkalling
Saksordfører: Rannveig Wahll
Vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes

2/17 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 15. desember 2016
Saksordfører: Rannveig Wahll
Vedlegg: Referat fra MR 15/12.
Vedtak: Referat fra tidligere møte godkjennes

3/17

Byggesaken – Orientering om status og framdrift i plan- og barnehagekomiteens arbeid
med involverte tredjeparter

Saksordfører: Edvard Cock og Stig Asplin
Arkitektkontoret Skara har hovedansvar for arbeid med barnehagetegninger m.m. Vi venter på dato
for befaring fra kirkevergen. Arkitektkontoret Driv vært på menighetshuset for å ta mål etc. og skal
komme med en liste over innspill til faktisk bruk til plankomiteen. Ansatte vil også bli tatt med på råd.
I informasjonsmøtet 23/3 vil mulighetsstudien og skisseprosjektet legges frem. Ansvarlig for
organiseringen av denne temakvelden er Rannveig Wahll, Inger Johanne Schjerven Prizzi, Stig Asplin,
Edvard Cock og Øystein Aurlien – i samarbeid med Driv/Skaara. Andreas Paulsen hos Driv, har fått
vite at ungdommene og de som bor her også må inn i dialog. Det er nødvendig med innspill for å få
en god brukerprosess. Skisseprosjekt er i rute.
Drøfting:


Viktig med tentativt budsjett og kostnader når vi presenterer dette for menigheten. En
finansieringsplan (skrivefeil) vil garantert bli etterspurt. Skisseprosjektet skal være ferdig i
uke 6. Da starterslag anbudsrunden, det burde være mulig å gi noen føringer og overslag før
det.



En idé er å starte med kafe for å gi en ide om hva som kommer.



Det bør jobbes fram en plan for f.eks hvor mye gaver og hvor mye sponsing man tenker på



Byggekomitéen og finansieringsutvalget må være klar til å svare på flest mulig spørsmål på
informasjonsmøtet. Det bør kunne pekes på noen tall og gis en oversikt over hva vi har av
dokumentasjon. Det er viktig å ha sett på ulike konsekvenser og om muligheten for å gjøre
det steg for steg kan være en løsning



Det stilles svært strenge krav til lånopptak for menighetsråd og til menighetens evne til å
betjene gjeld man tar opp. Her er det godkjenningsprosedyrer man bør være klar over



Mange vil nok ha ulikt syn på hva man vil støtte. Menigheten bør unngå å ta opp lån knyttet
til menighetshus eller kapell. Lån kan derimot være knyttet til barnehagen fordi denne
finansieres mye via støtteordninger.
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Det vil antagelig bli lettere å hente penger når et skisseprosjekt foreligger. Best mulig
beslutningsgrunnlag skal skaffes til veie av byggekomiteen.



Kafevisjonen: en ikke ansattdrevet kafe. Kafédrift har vært forsøkt tidligere. Blir det for
krevende å finne noen som bruke tid på dette?



Vanskelig å finne tilsvarende tilbud i området, så det kan være et godt startpunkt



Mange krav fra Mattilsynet etc kan gjøre det vanskelig å satse på frivillige.



Ikke nødvendigvis sikkert at det er en kontinuerlig drift. Kan det være litt mer basert på rundt
andre tiltak. Trenger ikke få det til mer enn vi har ressurser.



Kan aldershjem, Kajalund etc, bruke turdagen sin på å komme innom?



Viktig å tenke langsiktig perspektiv og hvorfor vi vil dette. Vi ønsker å stimulere til økt
aktivitet i kirken og gjøre terskelen lavere. Er det mulig å involvere nye ressurser? Kan
ungdom være med å drifte dette?



Kan kafeen brukes til å gjøre lekser og til å møte pensjonister som gir leksehjelp? Lunsjsted
for mange med hjemmekontor? Barselstreff?



Om det også skal være et sted for å tilberede mat, må vi tenke flebruksfunksjon og en
oppgradering av det som allerede er her i dag.

Vedtak: MR tar orienteringen og innspillene som ble gitt under behandlingen til etterretning

4/17

Gudstjenesteliste våren 2017

Saksordfører: Sokneprest John Egil Rø.
Vedlegg: Gudstjenesteliste vår 2016
Dette er en variant av et årshjul for kirka. Oppsettet viser forholdet mellom dåpsgudstjenester,
høymesser, familiegudstjenester osv. Et viktig konkurransefortrinn i Ullern, at vi er et
tradisjonsbundet sted.
Dåpsgudstjenester: Vanlig gudstjeneste og dåpsgudstjeneste. Vi har ca 200 dåp i året. Det krever
egne gudstjenester. De som ønsker dåp på høymessen, får det. Begge gudstjenestene er Ullern
menighet.
Ullern har veldig høy andel av foreldre som bringer barna til dåp og det gjør at nesten hver
gudstjeneste har dåp. Overskride 4 dåp kl 11 gjør det fort for langt. ”Ordet og bordet” er de viktigste
elementene i en forordnet høymesse.

Drøfting:


Bør vi få Haslumseter inn i planen? Kan f.eks. konfirmasjonssøndag og en helg i mars der
Aktivum drar i arrangementet?



Speiderne bruker Haslumseter ofte. Kan de ta våre søndager.



Det er et poeng at gudstjenesten ikke blir altfor lang. Også viktig av hensyn til dåpsbarna. Må
det være nattverd når det er dåp. Fint å få dåpsbarna inn i den vanlige gudstjenesten.
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Kunne det være høymessen som var med barnedåp.



Å komme inn i en full kirke gir en annen «kraft» enn å komme inn i en halvtom kirke.



Bør vi over til en form med enten dåp eller nattverd.



Er det et alternativ med kort gudstjeneste for de som skal på tur kl 0900?



Det er viktig at vi også tenker på de som kommer til dåp og hva de tenker om lengden på en
gudstjeneste.



Tidligere var det dåp etter gudstjenesten menigheten gikk ut. Ny liturgi vekt på «Ordet» og
«Bordet» i høymesseliturgien. Viktigere at ordet forkynnes og sakramentene forvaltes enn at
det er fulle hus.

Vedtak: Planen godkjennes som forelagt. Sogneprest og stab gis fullmakt til å gjøre eventuelle
justeringer underveis om nødvendig. MR henstiller til gudstjenesteutvalget om å ta innspillene som
kom fram i møtet videre.

5/17 Temakvelder og informasjonsmøte for menigheten om byggesaken
Saksordfører Rannveig Wahll
Temakveld/Informasjonsmøte vedrørende byggesaken settes til 23/3i Storsalen etter kveldsmessen.
Dette er i god tid etter at KirkeNytt nr 1 er ute (uke 8). KirkeNytt tar med artikkel om
mulighetsstudien med fokus på invitasjon til informasjonsmøte.
Drøfting:


Bør dette være et menighetsmøte som MR innkaller til? Et menighetsmøte har en mer
formell karakter og er med et vedtak.



Årsmøtet er i slutten av april.

Vedtak: MR takker for orienteringen og overlater videre arbeid med temakvelden /
informasjonsmøtet til utvalget for temakvelder.

6/17

Valg av ledere for MR (og AU)

Saksordfører Rannveig Wahll.
Åshild Watne (NL) ønsker ikke gjenvalg. Leder og nestleder (FL) stiller til gjenvalg.
Drøfting:


Bør dagens ordning med en fra hver av valglistene i tillegg til formann i AU opprettholdes?

Det framkom ingen nye forslag til ledere og nestledere i møtet.
Vedtak: Thorbjørn Brook- Steen fortsetter som leder og Rannveig Wahll som nestleder.

7/17 Orienterings- og referatsaker


Referat AU 5/1 (Vedlegg).
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8/17



Orientering om framdrift i samarbeidet med Ullern menighetshus’ Venner (v/ Thorbjørn BrookSteen) - utgikk
Gospel Explotion (v/ Rannveig Wahll).
Konserten var en god opplevelse og må regnes som en suksess. Det var mer enn 500 på konserten.
Ny runde er satt opp i høst: Oppstart 17.oktober, med konsert 25.november.



Grasrotandel. Orientering (Martin Guddal Halvorsen) - utgikk



Nytt fra staben (ved John Egil Rø og Hilde Flaten)
Studiepermisjon for John Egil Rø 4 uker i vår. Jorund har 2 uker i permisjon etter det. Ulrike Lunde
er fortsatt vikar.
Det er fokus på riktig bruk av de interne ressursene. Mange av tiltakene, også konfirmanter starter
opp nå.



Datoer framover:
MR møter: 16/2, 16/3, 20/4, 18/5 og 19/6 (15 juni – flyttes til mandag 19. juni! Jfr Eventuelt-sak)
Temakveld: 23. mars.
Årsmøte 23. april.
Kick Off 2017 for menighet og stab: 26/3
12. februar: Thorbjørn preker i kirka

Eventuelt

Vedlikeholdssaken
Det har vært et møte med Ullern Menighetshus’ Venner (UMV, daglig leder og Christins Houck, der man gikk
runde i og rundt huset for å vurdere nødvendige tiltak og se på kvalitet. Funnene er sett på i lys av
vedlikeholdsplan fra Byggforskinstituttet.
Det skal settes opp en liste over oppgaver som bør gjøres på ulike tidspunkt og med ulike intervaller og man
bør vurdere å slå noe av dette sammen med evt oppgradering av huset. T
Christine Hauck anbefaler å bruke noe penger på å få en profesjonell situasjonsrapport fra Byggforsk/Sintef
eller Multiconsult. Daglig leder opplyser at dette vil koste fra 25 til 50 000 kroner. Dette vi også gi en rapport
som med fordel kan legges ved anbudspapirene. Dette er en fornuftig investering, og penger som kan fort være
tjent inn. Det gir også det beste grunnlaget for videre vedlikeholdsplan. Evt sjekke om det er aktuelt å ta med
kapellet.

Åpning og bønn på MR
Det bør ikke være nødvendig med innledning på møtene. Alle oppfordres til å komme på
kveldsmesse først. Dette er et viktig kontaktpunkt mellom MR og menigheten.
Møte vedrørende ny biskop:
Biskop Kvarme går av og et møte rundt valg av ny biskop må være et møte etter 17. juni. Vi planlegger møte
mandag 19 juni –MR-møtet flyttes til denne dagen. Merk dato og hold av dagen.

Oppgradering av kirkekaffearealet i våpenhuset og bak i kirka i tillegg til HC-toalettet.
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Det er opprettet en lukket Facebook-gruppe for kommunikasjon rundt dette: «Kaffebønner i Ullern».
Kirkekaffe er et fint sted å fange opp nye og byge relasjoner. En oppgradering gir mulighet for å tenke
nytt og mer praktisk i disse områdene.
Drøfting:


Det kan være sosialt å stå og lett kunne rotere mellom ulike samtalepartnere, men bord og
stoler er nødvendig for noen.



Å flytte barne-bordet litt er en mulighet



Det bør sjekks hvilken kvalitet det er på toalett og avløp



Kan det skaffes mat fra Brødboksen.

Katrine Kristiansen utfordres til å komme med noen innspill og forslag.

Rannveig Wahll, nestleder
(sign)
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