
Ullern menighetsråd 
Referat menighetsrådsmøte – Torsdag 4. februar 2021 
 

Dato:   Torsdag 4. februar kl 18:00 

Sted:  Zoom 

Referent:  Daglig leder Kim S Christie Østberg 

Møteleder:  Stig Asplin  

 

 

Innkalt: 

Medlemmer:       Varamedlemmer:  
   

 
   Stig Asplin   Thorbjørn Brook-Steen 

 
Kristian Kragøe Andresen    Øystein Aurlien 

 
Edvard Cock 

 

  Per Schønberg-Hansen 

Katrine Kristiansen   Åshild Watne 

Nima Halvorsen    

Felicia Bränstedt Broch    

Berit van der Hagen    

Caroline Bettum Solberg    

Christine Hauck 

Linda Storeide 

   

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

Sogneprest Jorund Andersen 

AndersenndersenAnderseAndersen   

   

    

Daglig Leder Kim S Christie Østberg    

    

    

 

Til stede på møtet: Kristian Kragøe Andresen, Jorund Andersen, Kim S Christie Østberg, Per-

Erik Schønberg-Hansen, Åshild Watne, Øystein Aurlien, Caroline Bettum-Solberg. 

Stig Asplin kom til sak 5/21. 

Frafall: Katrine Kristiansen, Felicia Bränstedt Broch, Linda Storeide, Nima Halvorsen, Edvard 

Cock, Christine Hauck, Thorbjørn Brook-Steen, Berit van der Hagen og Stig Asplin 

 

 



 

1/21  Referat fra MR møte 26. desember 2020  

Saksordfører: Stig Asplin 

 

Vedtak: 

 

MR godkjenner referatet. 

 
 

2/21 Anbefalt utsettelse av vårens konfirmasjoner 

Saksordfører: Jorund Andersen 

 

I fjor bestemte vi å utsette fjorårets konfirmasjoner til april 2021 på grunn av covid-19 

utbruddet. Dette betyr at vi nå har en dobbelt konfirmantkullet i 2021. 2005 konfirmanter 

skal i utgangspunktet konfirmeres nå i april og 2006 kullet skal konfirmeres i september.   

 

I dag sendte alle landets biskoper ut en e-post der det står at de er blitt enige om å anbefale 

at en lokalt vurderer om konfirmasjoner planlagt til våren bør utsettes til høsten. Du kan lese 

om saken her: 

 
https://www.dagen.no/Nyheter/2021-01-28/Biskopene-anbefaler-%C3%A5-utsette-konfirmasjonene-

til-h%C3%B8sten-983957.html 

  

Vi har landet på en digital leirløsning for 2005 kullet siden mange av de har bestemte seg for å 

reise til hytta for vinterferie. 

Vi må vurdere hva er klokt å gjøre med både 2005 og 2006 kullet i relasjon til 

konfirmasjonsdato. 

2005 kullet har tidligere fått tilbud om konfirmasjon i april 2021. 

2006 kullet konfirmeres i September 2021.  

 

Det er hensynsfull å strømme konfirmasjonsgudstjenester slik at familier kan «deltar» selv om 

retningslinjer er stramme og ikke tillater tilstedeværelse. 

 

Vi må hente inn tilbud for strømming av konfirmantgudstjenester. Caroline Bettum Solberg 

henter inn tilbud på dette. Vi kan søke til Kulturrom for økonomiskstøtte. 

 

Vedtak: 

 

Menighetsrådet vedtar å tilby 2020-konfirmantene konfirmasjon i april, mai (pinse) og 28. 

august. Konfirmasjonene gjennomføres under de til enhver tid gjeldende 

smitteverntiltak/restriksjoner. Familiene velger selv hvilke tidspunkt de ønsker konfirmasjon.   

Dersom det er strenge restriksjoner på antall som kan være tilstede i konfirmasjonene, skal 

menigheten sørge for at gudstjenestene blir strømmet. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dagen.no%2FNyheter%2F2021-01-28%2FBiskopene-anbefaler-%25C3%25A5-utsette-konfirmasjonene-til-h%25C3%25B8sten-983957.html&data=04%7C01%7Cko929%40kirken.no%7C9802ec2d803b4b516df108d8c36bacc1%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637474214518700428%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hgnnA87WfzO5uMfwUEvloaunhvMnR0%2FIjLGni0HQsrw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dagen.no%2FNyheter%2F2021-01-28%2FBiskopene-anbefaler-%25C3%25A5-utsette-konfirmasjonene-til-h%25C3%25B8sten-983957.html&data=04%7C01%7Cko929%40kirken.no%7C9802ec2d803b4b516df108d8c36bacc1%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637474214518700428%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hgnnA87WfzO5uMfwUEvloaunhvMnR0%2FIjLGni0HQsrw%3D&reserved=0


 

 

3/21 Holgerslyst Cafe 

Saksordfører: Øystein Aurlien/ Kim Christie Østberg 

Oppdatering. 

Oppstart blir utsatt grunnet korona situasjon. Gregory Paul (herved GP) åpner kafeen først 

som nabolagskafe og take away og etter hvert med kvelds restaurant når det tillater seg. 

Oppussing er nesten i mål, men det har vært noen utfordringer. GP håper å åpne kafeen ila 

uke 8. 

 

4/21 Søppelskur 

Saksordfører: Stig Asplin 

 

Oppdatering. 

Vi må få en arkitekt og sender søknad til PBE. 

 

 

5/21 MR møter 2021  

• Mars – 18.3   

• April – 22.4  

• Mai – 20.5 

• Årsmøte – 30.5 

• Juni – 17.6 

 

Orienteringssaker 

I. Diakon stilling – 10 søkere. Mange som er godt kvalifisert. Håper å få til intervjuer 

neste uke og tilby stilling innen slutten av februar. 

II. Ny kateket – Maria Liholt. 

III. Rasmus Bell Andreassen har 20% stilling som konfirmant arbeider for å utfylle kateket 

stilling. 

 

 

Eventuelt 

I. Vi må lage en stort «event» som er et felles prosjekt for stab og MR for å gjenåpne når 

det er mulig. Vi tenker «Ullern festival»,  en helg for barn, unge og familier med et 

variert program som treffer alle aldersgrupper. Setter dette som en sak på neste MR 

møte. Vi tenker mot sommeren når vi kan møtes ute. Enten mai/juni eller 

august/september. 

 

 



Stig Asplin, leder (sign) 

 

 

 


