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Referat fra menighetsrådsmøte 16/2-2017 
 

Dato:   Torsdag 16. februar kl 19.15 

Sted:   Menighetshuset 

Referent:  Hilde Flaten 

Møteleder:  TBS  

 

Medlemmer: 
Folkelisten (FL): Nominasjonskomiteens liste (NL): 

Thorbjørn Brook- Steen Stig Asplin  

Inger Johanne Schjerven Prizzi  Åshild Watne 

Frank Erikstad Bjordal Linett Bjørkto (fraværende) 

Rannveig Wahll Erik Heim 

Edvard Cock  

Martin Guddal Halvorsen (fraværende) Varamedlemmer (NL) 

 Fredrik Glad-Gjernes  (fraværende) 

Varamedlemmer (FL) Elise Birgitte Haugsten Thomassen  

Katrine Kristiansen Per Frode Hove  (fraværende) 

Kristian Kragøe Andresen (fraværende) Inger Marit Brorson  

Berit van der Hagen Christine Josepha Hauck 

Jørgen Haukland Strøm-Andresen  

(fraværende) 

 

---------------------------  

Sogneprest John Egil Rø  

Daglig leder Hilde Flaten  
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Saksliste til menighetsrådsmøte 16/2-2017 
Åpning v/Torbjørn Brook Steen  

 

Saksinnhold – oversikt over saker 

9/17  Godkjenning av saksliste og innkalling 

10/17 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 19. januar 2017 (Vedlegg) 

11/17 Trosopplæringsplanen (Vedlegg) 

12/17 Overordnede visjoner og forankringsarbeid av byggesaken 

13/17 Byggesaken – Orientering om status og framdrift i plan- og barnehagekomiteens arbeid med 

involverte tredjeparter 

14/17 Byggesaken – Framdriftsplan for arbeid med menighetshuset og tilbud fra Driv Arkitekter 

(Vedlegg) 

15/17 Vedlikehold av menighetshuset. Bestilling av tilstandsrapport. 

16/17 Orienterings- og referatsaker 

 Referat AU 2/2-2017 (Vedlegg).  

 Orientering om framdrift i samarbeidet med Ullern menighetshus’ Venner  

(v/ Thorbjørn Book-Steen) 

 Grasrotandel. Orientering (Martin Guddal Halvorsen) 

 Nytt fra staben (ved John Egil Rø og Hilde Flaten) 

 Datoer framover 

17/17 Eventuelt 
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Saker 
9/17   Godkjenning av saksliste og innkalling 

Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen 

Vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes 

 

10/17   Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 2. januar 2017  

Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen 

Vedlegg: Referat fra MR 19/1-17. 

Vedtak: Referat fra tidligere møte godkjennes 

 

11/17 Trosopplæringsplanen 

Saksordfører: Hanne Louise Salvesen og Hilde Flaten 

Hanne Louise Salvesen, trosopplæringsleder, informerte og redegjorde for tanken bak valg av tiltak i 

planen som nå skal sendes inn til første gjennomgang. Alle døpte fra 0-18 skal få invitasjon til å møte 

kirka minst en gang i året. Tilbudet skal gi tilpasset opplæring. Hanne Louise presenterte tiltakene.  

Drøfting:  

 Dette var en veldig bra tiltaksplan tilpasset tiden vi lever i. Kan vi koble deltakere på 

lederkurset inn mot disse tiltakene og gi praksis også inn i dette? 

 Tilknytning til gudstjenestene: Det er fint å koble tiltakene mot gudstjenester og fint med 

gudstjenester som barn vil gå på. Det frister også yngre deltakere til å bli med «når de blir 

store nok».   

 Hva slags filmer skal velges: Det bør velges filmer med tydelig kristent preg som også 

stemmer med tema.  

 Rekruttering inn i de jevnlige aktivitetene: Flott å bruke tiltakene til å vise fram og rekruttere 

til kontinuerlige tiltak. 

 Ikke bruk «maske og mysterium» flere ganger, men finn forskjellige navn.  

 Viktig å snakke om konfirmasjonstiden.  

 Temasamling virker veldig spennende. Der kan man lære mer om tvil tro og vitenskap. Dette 

kan være viktig for å rekruttere til videre engasjement, kirketilhørighet og til kirkelig arbeid. 

 En god tanke å knytte det mot familiemiddagen.  

 Kan Aktivum bli en utvidet ungdomsklubb og invitere inn i kirka via det? Ikke kult å være 

sammen med yngre, så ikke bare enkelt om Aktivum strekker seg ned, bedre oppover.  

 Generasjonsbredde er noe vi bør jobbe for å ivareta.  

 Tema rundt rus og grensesetting er bra og viktig.  

 Tema Superhelter: Ikke bruk bare menn som eksempler og superhelter. 

Vedtak: MR godkjenner planskissen som fremlagt i møte for innsending.  
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12/17 Byggesaken – Overordnede visjoner og forankringsarbeid 

Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen 

 

Menigheten vår består av ulike grupper. Derfor er det viktig at det vi gjør favner alle og vi må 

forankre tankene i en menighetsbygging som er der for alle. Det er viktig at visjonen er større enn 

bare et ønske om å bygge. Huset er bare et skall og det er opp til oss å fylle det med det som er viktig 

Drøfting:  

 Det er viktig at det ligger en behovsanalyse til grunn for avgjørelsene. Hvordan analyserer vi 

det? Vil det nye gi oss et redskap som kan gjøre den jobben vi ønsker? Om bygget er der, har 

vi da en organisasjon som kan drive det etter menighetsrådets ønsker? Har vi mulighet til å 

leve med det med tanke på drift og vedlikehold? 

 Vi må legge til rette for en satsning i Ullern kirkes navn. Dette muliggjør at man gjør mer av 

det man gjør i dag og på en bedre måte. Det skal ikke være et næringsbygg som man skal 

tjene mest mulig penger på. Vi må bruke bygget til å legge til rette for rekruttering og at man 

kan tiltrekke seg flere mennesker og at kirken kan bli navet i både området og i livet til folk. 

Det og ikke gjøre noe har også en kostnad.  

 Behovsanalyse: Det foreligger behovsanalyse for barnehage. I tillegg må man vurdere om 

man mener at det er noe menigheten skal drive med.  

 Forslag til informasjonsmøtet i mars: Kan vi dele ut et spørreskjema med noen sentrale 

spørsmål: F.eks.: Vil dere bruke en kafé som er åpen x timer i uka? Vil dere leie til 50års dag 

osv? Hvor i menigheten bor du?  Både stab og menighet må være enige om de overordnede 

visjoner. «Kirkeringen» har som mål å finne ut hvordan man kunne skape liv og røre i 

menigheten.  

 Trosopplæringsplanen sier også noe om at vi har en stor bredde vi ønsker å nå. Mer 

attraktive lokaler vil være mer tiltrekkende Viktig at vi jobber mye også med å invitere.  

 Huset ble opprinnelig bygget slik det er nå, og har vært et viktig redskap i arbeidet i i sin tid 

og gjennom lang tid. Nå er det viktig at vi viderefører dette inn i en ny tid med et tilpasset 

bygg. Skape et sted der man vil treffe andre 

 Tidligere har man opplevd at egne aktiviteter hadde for lite plass og trengte mer plass til å 

utfolde seg. Befolkningen er også flerdoblet nå. Det er viktig at vi ser mulighetene og ikke 

problemene. Vi skal lage et bygg for dette århundret.  

 Ullern Menighetshus’ Venner (UMV)har lagt ned et enormt arbeid i huset og nok blitt satt litt 

for lite pris på. Viktig å presisere at et byggeprosjekt ikke er som kommer med en «Quickfix». 

Den lange innsatsen er blitt gjort over lang tid. Viktig at UMV klarer å se de samme visjonene. 

Menighetsrådet må ta et tak når det gjelder videre plan for vedlikehold og en langsiktig plan. 

Forslag: UMV presenterer gruppa si sammen med presentasjon av mulighetsstudien på 

presentasjonsdagen 23. mars.  

 Årsmeldingen har takket UMV hvert år, så der er de sett og satt pris. Dette handler mer om 

forholdet til nytt menighetsråd.  

Vedtak: MR takker for nyttig dialog og tanker rundt prosess, visjon og overordnet mål for 

byggesaken. Byggekomiteen tar dette med seg i videre arbeid med saken. 
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13/17    Byggesaken – Orientering om status og framdrift i plan- og barnehagekomiteens arbeid 

med involverte tredjeparter 

Saksordfører: Edvard Cock og Stig Asplin. 

Det har vært mye aktivitet den siste tiden.  

 Møte med Gravferdsetaten og kirkvergen om området rundt kapell og arealet for barnehage. 

Det er åpnet for mulighet til å bytte areal med Gravferdsetaten og plassere barnehagebygget 

med en litt annen utforming . Dette er avhengig av at gravferdsetaten er positiv for å kunne 

holde tidsplanen. Gravferdsetaten slipper på den måten å gi fra seg noe. 

 Møter med daglig leder om utforming av kontorlokaler og stabens nåværende behov. Det ble 

konkludert med at det fortsatt er behov for en leilighet og en hybel. 

Det er mulig å få ferdig skisseprosjekter til 9. mars.  

Kafeen kan være det første trinnet i prosessen. Den kan da være oppe å gå allerede i august. Det er 

flere som har kontaktet om det allerede. Men om man ønsker at noen skal drifte det eller ikke må tas 

opp senere. 

Kafeen kan også være et mulig treffested for unge etter skolen.  

Kommersielt må være parallelt med annet menighetsarbeid. Den kombinerte bruken må være en del 

av avtalen.  

Kombinasjonen av minnesamvær og kafé – lar det seg kombinere? 

 

Vedtak: MR takker for orienteringen 

 

14/17 Byggesaken – Framdriftsplan for arbeid med menighetshuset og tilbud fra Driv Arkitekter 

(Vedlegg) 

Saksordfører: Edvard Cock 

Driv Arkitekter har levert en plan for framdrift i arbeid med menighetshuset og en kostnadsoversikt 

over deres egne kostnader i videre framdrift av forprosjektet.  

Vedtak: MR godkjenner det tilbudet som er lagt fram med de føringene som framkom i møtet på kr 

65 000 som tas fra investeringsmidler. Daglig leder gis fullmakt til å håndtere fakturaer og belaste 

konto. Eventuell overføring eller bruk av andre midler enn driftskonto tas opp til vurdering på MR-

møtet i mars.  

Godkjent med 3 stemmer mot – 8 stemmer for 

Stemmeforklaring fra John Egil Rø: Det presiseres av bakgrunnen for å stemme mot er at 
kaféetableringssaken fra menighetens side ikke er tilstrekkelig og forsvarlig utredet. Det er ikke 
presentert et foreløpig, grovt anslag for kostnader ved et slikt prosjekt, det foreligger ikke en plan for 
finansiering av utgifter til dette samt at det er helt uavklart hvilket opplegg det skal være knyttet til 
kaféen, og hvordan menigheten skal drifte og administrere en kafé i disse lokalene i menighetshuset. 
Dette ble tiltrådt av Åshild Watne 
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15/17 Vedlikehold av menighetshuset. Bestilling av tilstandsrapport. 

Saksordfører Thorbjørn Brook Steen. 

Økonomien rundt en tilstandsrapport for menighetshuset ble lagt fram som orienteringssak i 

januarmøtet.  MR- ble da informert om mulighetene og prisene på en tilstandsrapport for 

menighetshuset. Denne rapporten kan være viktig både for eventuelle byggearbeider og for å sette 

opp en god vedlikeholdsplan for menighetshuset uavhengig av byggeplaner og for å samarbeidde 

konstruktivt med UMV om videre vedlikehold. I tillegg har arkitektene gitt uttrykk for at dette kan 

være et godt verktøy i planarbeid og en eventuell tilbudsrunde.  

Vedtak: MR ber daglig leder bestille rapporten for menighetsråder og om å henstille til Ullern 

Menighetshus venner om å påta seg å dekke denne utgiften. 

 

16/17 Orienterings- og referatsaker 

Referat AU 2/2-2017 (Vedlegg). –  

 Det var ingen innsigelser mot referatet 

 

Orientering om framdrift i samarbeidet med Ullern menighetshus’ Venner (UMV) 

(v/ Thorbjørn Book-Steen) 

 Formann og daglig leder har bedt UMV om et dialogmøte for å sikre samme forståelse av 

videre arbeid og avklare eventuelle ulike synspunkter. 

 

Grasrotandel. Orientering (Martin Guddal Halvorsen) - utgår 

Nytt fra staben (ved John Egil Rø og Hilde Flaten) 

Kapellan 1 –Vikarstillingen fortsetter trolig  fram til årsskiftet.  

Datoer framover: Merk 8 mars med Familiemiddag: «Superonsdag» og 6. mars med frivillighetsfest. 

 

17/17 Eventuelt 

 Invitasjon til samling mellom menighetsråd og bispedømmet. 

 Inspirasjonsdagen 26 mars: Husk påmelding til Rannveig Wahll 

 Forslag til kandidat til ny biskop i Oslo 

Sturla Stålsett, Margunn Sandal, Marit Skjeggestad, Olav Fykse Tveit, Torstein Lalim og Anne 
Pettersen 

 Nytt fast punkt på agendaen i møtene; «Status», der vi gjennomgår framdrift i vedtakene. 

 Kommunikasjon: Det var artikkel i Akersposten rundt gudstjenesten der Thorbjørn talt i 
forbindelse med ny vigselsliturgi for likekjønnede. Det har også vært en «Harlemartikkel» i 
Vårt Land om gospel Explosion i Ullern 
Innspill: Ikke all reklame er god reklame. Bør vi være mer selektive på hva vi legger videre på 
vår Facebookside. 

 Oppussing av våpenhus m. m:. Elise Thomassen Haugsten oppfordres til å melde behov for 
oppgradering av kjøkkenet til Katrine.  

 Haslumseter: Vi melder at vi ikke kan stille med predikant på datoen i mars.  
 

Thorbjørn Brook Steen, leder  

(sign) 


