
Ullern menighetsråd 
Referat menighetsrådsmøte – Torsdag 18. mars 2021 
 

Dato:   Torsdag 22. april kl 19:30 – 21:15 
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, Christine Hauck og Stig Asplin 
Frafall: Katrine Kristiansen, Felicia Bränstedt Broch, Linda Storeide, Nima Halvorsen, Berit van 
der Hagen, Edvard Cock. Thorbjørn Brook-Steen, Caroline Bettum Solberg, 
 

 
Saker 

 
9/21 Referat fra MR møte 18. mars 2021 

Saksordfører: Stig Asplin 

 
Vedtak: 



 
MR godkjenner referatet. 
 
 
Sak 10/21 Årsmelding 2020 
Saksordfører: Stig Asplin 
 
Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2020. 
 
Den er veldig fint visuelt. Mange fine bilder.  

1. side 10, 12 og 14 – Det står bare «Elisabeth» mange steder – må være fullt navn for de som 
ikke kjenner henne. 

2. side 11. trosopplæring tiltak – tårnagenter har ikke aldersgruppe på den. 8 år. 
3. Fasteaksjon – innsamlings rekord. Hvor mye samlet vi inn? Ikke noe beløp. 273 476,- 
4. Lite om MR arbeid, men vi vil aldri ha fått et eneste vedtak uten varamedlemmer. Vi må tenke 

fremtiden. Hvem får vi inn på MR i fremtiden. 
5. Årsmelding burde også inkluderes barnehagen sin regnskap. 
6. Barnehagens regnskap må være signert av barnehage styret. 
7. Barnehage - savner tall om hvor mange tall er i barnehage. Hvor mange avdelinger er det. 

Hvordan går det økonomisk i forhold til andre barnehager.  ------- svar på dette – regnskap var 
ikke ferdig før i dag og det er grunn tallene ikke er i årsmelding pr i dag. Regnskapsfører i 
barnehage har ikke gjort en god jobb så det har vært mye opprydding. 

8. Vi må forklare regnskap i detalj til folk som ikke forstår det. 
9. Barnehagen - Nominasjon til arkitektur prisen – hvilken arkitektur pris. Må spesifiseres. 
10. side 23 – netto driftsresultat – ingen forklaring om hvordan det skal dekkes.  
11. Foreslår at vi også legge frem budsjett for 2021. 
12. Vi trenger en forklarende tekst til regnskapet. 
13. Alle fond og tilhørigheter burde være nevnt – vi lager en opplisting av alle engasjement 

menigheten har. 
 
 

Vedtak: 
 
MR godkjenner årsmelding 2020 med overnevnte rettelser. 
 
 
Sak 11/21 Årsmøte 2020 
Saksordfører: Stig Asplin 
 

Som tidligere vedtatt skal vi ha årsmøtet søndag 30. mai 2021. I og med at vi ikke vet om det 
blir mulig med fysisk oppmøte vil vi gjøre som mange andre menigheter i Oslo og kjører 
årsmøtet på en digital plattform, hvis pandemien ikke tillater fysisk oppmøte. Det er bedre å 
gjennomføre årsmøte som planlagt enn å havne i en eventuell utsettelsesfelle pandemien kan 
påføre. 
 
 
Vedtak: 
 



Årsmøte gjennomføres 30. mai på digital plattform hvis fysisk oppmøte for minst 50 
mennesker ikke tillates.  Hvis det tillates vi kan kjøre både digitalt og ha en fysisk samling i 
f.eks. storsalen for de som er vaksinerte der de kan delta på zoom samlet. 
Spørsmål må sendes inn på forhånd pr epost til Kim Christie Østberg slik at de kan bli besvart 
på selve møtet. Vi må markedsføre dette på en god måtte. Oppfordrer folk til å starte 
påloggingen minst 15 minutter før.  Spørsmål i chatten er også en mulighet, men da må vi ha 
en som styrer chatten. 
 
Sak 12/21 Registering av styre til Signe Ødegaards legat 
Saksordfører: Jorund Andersen                                                     
 
Ullern menighet har hatt problemer med å få registrert nytt styre for legatet i Brønnøysund registeret. 
Legatet skal bestå av følgende:  

1. Sokneprest i Ullern 
2. Residerende kapellan i Ullern 
3. Den til enhver tid sittende formann i Ullern menighetsråd med rådets viseformann som 

varamedlem 
4. Representant for slektningene etter familien Signe Ødegaard 
5. Regnskapsfører oppnevnt av Ullern menighet.  

Ullern menighetsråd har som praksis å velge en fra rådet til å sitte i styret på leders vegne. Ullern 
menighetsråd har oppnevnt Åshild Watne til å sitte i legatets styre. Daglig leder i menigheten Kim 
Susan Christie Østberg fører regnskapet på for legatet, og nå formelt oppnevnes av menighetsrådet til 
å sitte i legatets styret. Sokneprest John Egil Rø har sluttet, og ny sokneprest Jorund Andersen 
erstatter ham. Kapellan Petter Normann dille bes også om å gå inn i styret, og erstatte Jorund 
Andersen som tidligere kapellan. Representant for slektningene etter Signe Ødegaard oppnevnes ikke 
av menighetsrådet, og sittende representant Jojo Engenæs fortsetter i styret.  
 
Nytt styre i Signe Ødegaards legat blir følgende: 

1. Sokneprest i Ullern Jorund Andersen 
2. Kapellan Petter Normann Dille 
3. Åshild Watne fra Menighetsrådet 
4. Daglig leder og regnskapsfører Kim Christie Østberg 
5. Representant for slektningene: Jojo Engenæs 

 
Vedtak: 
 
Det er viktig å få registrert nye styremedlemmer til styret i Signe Ødegaards legat i Brønnøysund 
registeret. Ullern menighetsråd oppnevner Åshild Watne som representant for menighetsrådet, og 
Kim Christie Østberg som regnskapsfører til styret i Signe Ødegaards legat. 
 
Sak 12/21 Planlegging av semesterstart 
 
Gjennomåpningsfesten i juni er ikke aktuell pr i dag grunnet pandemien så vi må sikter oss mot 
august/september og en semesterstart festhelg hvor vi feire gjenåpningen og velkomne menigheten 
tilbake. Vi satser på et utendørs arrangement med utekino, musikk og aktiviteter.  
Datoen er satt til 5. og 6. september. 
Caroline Bettum-Solberg skal lede komiteen. Petter N Dille skal være representant for staben.  Per-Erik 
Schønberg-Hansen og Thorbjørn Brook-Steen er med på komiteen. Elisabeth Frafjord Torp har sagt 
hun kan være med. Vi kan søke kulturmidler og supplerer med flere medlemmer på komitéen. 
 

 



Orienteringssaker 
 

i. Status om arbeid i menigheten. 

Vi måtte flyttet konfirmasjon som skulle ha vært i april. De er flytte til juni. Vi er spent på 

de konfirmasjoner som skulle være i Pinse. De skal da flyttes til 5/6 september hvis 

konfirmasjon ikke blir tillatt. Vi har mistet 4 av 118 konfirmanter på grunn av alle 

utsettelsene. Vi kjører trompet på alle konfirmasjoner. Barnekoret har nå fått lov å 

møtes ute. Det gjorde de for første gang i går. Folk er «skjermtrøtt». Færre kommer til 

Aktivum. Vi har begynt med planlegging til høsten. Vi må finne kloke måter å åpne opp 

igjen. Nytt menighetsblad fikk vi 1 kritisk kommentar, ellers var det godt mottatt.  

 

ii. Ungdomsarbeider stilling. 

Rasmus slutter til høsten. Vi trenger en som er godt sosialt, har det blikket for de som 

faller utenfor og som får fellesskapet til å fungere.  

 
Eventuelt 
 

i. Oppstarts samling for revidering av Trosopplæring planen. 11. mai. Kan hende at den 
må utsettes hvis vi ikke kan samles fysisk. Dette blir avklart 3. mai. 

ii. Cafeen har åpnet og alle må begynne å bruke den! Vi må støtte opp og ned. Gregory 
Paul er veldig fornøyd med hvordan den første uke har vært. Han kommer med en 
«takk til Ullern» i Kirkenytt for å takke lokal befolkningen for støtten han har fått.  La 
Maison trenger en kontakt telefon nummer på Facebook siden.  

 

 

Stig Asplin, leder (sign) 

 
 
 

 
 


