
Ullern menighetsråd 
Referat menighetsrådsmøte – Torsdag 18. mars 2021 
 

Dato:   Torsdag 18. mars kl 19:30 

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, Caroline Bettum-Solberg og Thorbjørn Brook-Steen. 

Edvard Cock var med for sak 6. 

Jorund Andersen kom under sak 7. 

 

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

Hauck, Berit van der Hagen, Øystein Aurlien og Stig Asplin 



 

Saker 

 

5/21 Referat fra MR møte 4. februar 2021 

Saksordfører: Stig Asplin 

 

Vedtak: 

 

MR godkjenner referatet. 

 

6/21 Økonomi oppdatering 

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen 

 

Utkast til regnskap for 2020 er sendt til regnskapsfører til revisor/KPMG. Det var et 

utfordrende år økonomisk pga. pandemien og juridisk konflikt med cafe driver. Kristian 

Kragøe Andresen redegjør for foreløpige resultat. Endelig årsregnskap behandles på MR i april 

når vi har et endelig resultat.  

 

Vedtak:  

MR tar redegjørelsen til etterretning. 

 

 

7/21 Kirkenytt annonser 

Saksordfører: Kim Christie Østberg 

Produksjonskostnader knyttet til Kirkenytt er store. I 2020 var summen av driftskostnader kr 

337 650,- mens sum driftsinntekter var kr 187 217, som betyr at driftsresultatet var -150 433,-

. Vi har et tydelig behov for å øke annonse inntekten for å dekke kostnader slik at vi ikke taper 

penger. Vi trenger noen (MR/frivillig) som har mulighet til å ta kontakt med lokale bedrifter 

for å selge annonseplass i fremtidige utgaver. Dette er en viktig jobb! Kjenner du noen som 

kunne tenke seg en annonse i Kirkenytt? En annonse i Kirkenytt hjelper lokale bedrifter å 

bygge gode tiltak i lokalmiljøet. Vi vet at godt over 80 % av alle mottakere åpner og leser i 

menighetsbladene i lokalmiljøene. Dette er et tall som er vanskelig å slå. 13 800 kopier av 

menighetsbladet blir utlevert 4 ganger hvert år. Det ville vært fint om vi kun etablere et 

salgsteam som kunne bruke noen få timer hver måned for å få inn flere annonsører.  

Lokale bedrifter vi kan prøve: sushi steder, butikker i Lilleaker, Harbitz Torg. 

 

Vedtak: 

Kim Christie Østberg sender annonse info/utgivelses plan til alle MR medlemmer. 

Flere i MR tar en ringe runde til bekjente for å selge inn annonseplass. 

Stoff frist for neste utgave er 23. april.  



 

8/21 Gjenåpning av menigheten 

Saksordfører: Jorund Andersen 

Når det åpnes for å treffe menigheten fysisk igjen vil vi feire det med en fest helg.  

Idémyldring. 

«Ullern festival» med ute nattkino osv. Gøy for barn og ungdom. God musikk, fest 

gudstjenester. Flere ønsker noe som ligner på «åpningsfesten til Holgerslyst cafe». 

Vedtak:  

Kaller inn til en brainstorming møte rett over påske og setter i gang med planlegging.  

Fest komite: Jorund Andersen, Caroline Bettum Solberg, Thorbjørn Brook-Steen og Per-Erik 

Schønberg-Hansen. 

9/21 Flytting av konfirmant leir 

Saksordfører: Jorund Andersen 

Staben vil flytte juni konfirmant leir til august for å øke sannsynligheten at vi kan gjennomføre 

leir på Fagerli.  

Vedtak: 

MR støtter stabens forslag for å flytte leir fra juni til august. 

 

Orienteringssaker 

i. Gudstjenesteordning. Gudstjeneste reform kommer. Det gjelder musikk og liturgi. Det 

kommer til å påvirke familiemesser så blir også tatt opp i neste BUFU (Barn, ungdom og 

familie utvalg) møte. Må godkjennes i MR møte i april (22. april).  Gudstjeneste utvalget 

må da møte rett over påske. 

ii. Status om arbeid i menigheten. Aktiviteter for barn er fremdeles i gang så lenge det er 

maks 10 barn og ingen foreldre. Påskepakke blir utdelt i år. Det er flere påmeldt. Vi 

gjennomført digital konfirmant leir og har fått positive tilbakemeldinger fra både 

konfirmanter og foreldre etter det. Ny konfirmant kullet (2006) går digitalt. Maria Liholt 

(kateket) er veldig flink teknisk så det har vært veldig bra så langt. Det blir 

konfirmasjoner 17/18 april. Vi risikere at det blir kun konfirmanter i kirken hvis maks 

antall i kirken er ikke flere enn 10. Vi sender en søknad til arrangements kontoret i 

kommunen for å se om vi kan får dispensasjon slik at de kan ha tilskuer. Vi har hatt 

anbuds runde for strømming av konfirmant gudstjenester. Det er et ønske fra staben at 

juni konfirmant leir blir flyttet til august. Vi har tro at det er mer sannsynlig at vi kan 

faktisk levere fysisk leir hvis vi har begge i august (uke 31 og 32). I påske er det lov med 

Åpen Kirke. Det har vi på torsdager fra 18-19 og søndager fra 11-13. Maks 10 personer 



kan være i kirken. Åpen Kirke 18-20 på Skjærtorsdag og. Trompet fra tårnet i påske. Vi 

har spilt inn påske andakter til Palme søndag, skjærtorsdag, lang fredag og 1. påskedag 

som legges ut på Facebook og nettsiden. Lars og Bente Føyn skal kjøre rundt med påske 

gaver. Elisabeth Frafjord Torp (trosopplærings leder) har laget en påske rebus og vi skal 

ha en påske tre som menigheten kan pynte. 

Det er fremdeles påbud med hjemmekontor. Staben er klar å komme i gang igjen, men vi 

har forståelse for situasjon.  

iii. Ny diakon. Vi hadde veldig mange kvalifiserte søkere. Etter et grundig intervju prosess 

har vi valgt Ingunn Grytnes Kristensen. Hun begynner i ny stilling f.o.m. 16. august 2021. 

Hun har jobbet de siste årene som diakon i Innstranden menighet i Bodø.  

iv. La Maison (Holgerslyst Cafe). Åpningsdato for cafeen tar Gregory Paul en vurdering på 

når de nye retningslinjer kommer før påske. 

 

 

Eventuelt 

i. Kirkens Bymisjon innsamlings kontainer. AU tar en vurdering og kommer tilbake til 

neste menighetsråd.  

 

 

 

 

Stig Asplin, leder (sign) 

 

 

 


