
Ullern menighetsråd 
Referat menighetsrådsmøte – Torsdag 26. august 2021 
 

Dato:   Torsdag 26. august kl 19:30 – 21:00 
Sted:  Ullern menighetshus 
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, Stig Asplin og Berit van der Hagen. 
 
Frafall: Katrine Kristiansen, Felicia Bränstedt Broch, Linda Storeide, Nima Halvorsen, Edvard 
Cock. Thorbjørn Brook-Steen, Caroline Bettum Solberg, Øystein Aurlien og Christine Hauck. 
 

 
Saker 

 
13/21 Referat fra MR møte 22. april 2021 

Saksordfører: Stig Asplin 

 



Vedtak: 
 
MR godkjenner referatet. 
 
Sak 14/21 Søknad om fritak fra vervet som medlem av MR fra Felicia Broch  
 

Jeg søker fritak fra MR ettersom jeg skal studere i utlandet fra og med høsten av og dermed 
ikke har tid eller mulighet til å fortsette i MR.  
Hilsen Felicia B. Broch 
 
Åshild Watne blir fullsatt MR medlem hvis vedtaket godkjennes. 
 
Vedtak: 

 Felicia Broch fritas fra vervet som MR medlem. 
 

Sak 15/21 Søknad om fritak fra vervet som MR representant til MR fra Katrine Kristiansen 
 

Katrine misforsto gjenvalgs reglene (satt i MR i forrige periode som Vara). Hun hadde 
forstått det dithen at man skulle melde interesse om gjenvalg, og altså ikke at man 
automatisk gikk til gjenvalg dersom man aktivt ikke ga beskjed om at man ikke ville 
sitte videre. 
Katrine er svært opptatt i ukedagene og har ikke anledning til å være et aktivt medlem 
og således en nødvendig ressurs som MR burde ha. Katrine vil derfor gjerne tre ut slik 
at denne plassen kan besittes av noen som har både tid og engasjement 
 
Per-Erik Schønberg-Hansen blir full MR medlem hvis vedtak godkjennes. 
 
Vedtak: 
Katrine Kristiansen fritas fra vervet som MR medlem. 
 
 

Sak 16/21. Gjenåpningsfesten  
Jorund Andersen gir en orientering om status og vi har en diskusjon angående hvordan 
vi kan hjelpe og mobilisere.  
 
Ullern Vocale synger på festgudstjenesten. Trompetist spiller under gudstjenesten. 
Lørdag er det mange aktiviteter – blant annet Chili, utekino. Markedsføring er viktig. 
 

Sak 17/21. Plan for høsten 
Vi blir enige om prioriteter for høsten, samt datoer for MR møter.  
 
September –  AU – 21/9 MR - 30/9 – kl 19:15 - orientering nye kirkeordning 
Oktober – AU – 19/10 MR - 28/10  
November – AU – 16/11 MR - 25 /11 
Desember - AU – 30/11 MR – 9/12 
 
Vedtak: 
MR godkjenner datoer. 



 
 
 
 
Sak 18/21 Orgel rehabilitering 
 
Vi har søkt til Eldres Hygge for støtte til orgel rehabilitering, og har støtte med 
inntil 300 000,-, under forutsetning om fullfinansiering av prosjektet. Menigheten skal 
holde 10 konserter til eldre til kostnad av 10, 000 pr konsert.  
 
Vedtak: 
Menighetsrådet takker fondet Eldres hygge for støtte på inntil 300 000,- Prosjektet er 
estimert til å koste 800 000. Menighetsrådet garanterer for ytterligere 100 000,- , 
finansiert gjennom Tinken fondet, slik at menigheten totalt går inn med 400 000,-  i 
dette prosjektet.  Menighetsrådet søker på denne bakgrunn fellesrådet om å realisere 
arbeidet med å renovere og oppgradere orgelet. 
 
Sak 19/21 Strømming av 2021 konfirmasjoner 
 
På grunn av antalls begrensinger er det kun lov med maks 5 tilskuer pr konfirmant. Vi 
vil gjerne strømme konfirmantgudstjenester for 2021 kullet. Dette koster ca kr 45,000 
ink. mva 
 
Vedtak: 
 
Menigheten dekker kostnad av strømming av 2021 konfirmant gudstjenester. 
 
 

Orienteringssaker: 
-  
- Plan for høsten 
- Oppdatering stab inkl. ny diakon – Ingunn Grytnes Kristensen startet som diakon 

16.8.21.  Innsettelsen av Ingunn G. Kristensen og Maria Liholt (kateket) er søndag 
5.9.21. Menigheten er i gang med baby sang, aktivum, superonsdag. Leir x 4 var veldig 
vellykket. Det er mange dåp for tiden. Tema kveld med Hedvig Montgomery 14.10.21. 
Per-Erik Schønberg-Hansen foreslår innsamling fra faddere som kan gi et beløp pr år. 
PESH tar kontakt med Elisabeth Frafjord Torp. IKO kan vi involvere mht innsamlingen. 
Gjenåpnings fest. Tema kveld - Sorgens kapittel – NRK programleder Karen Marie Berg 
kommer på Allehelgensdag. 

- Revidering av trosopplæringsplan - Ettermiddagen tirsdag 19. oktober er både stab og 
menighetsråd innkalt til oppstarts samling for revidering av trosopplæringsplanen.  
Det er Petter og Vibeke fra bispedømmekontoret som skal lede samlingen. Og målet er 
at vi sammen som stab og menighetsråd går noen runder på hvem vi er, og hvem vi 
ønsker å være som menighet. 
Selve revideringen av trosopplæringsplanen vil ta utgangspunkt i de store linjene som 
skisseres denne ettermiddagen/kvelden. 



Konkret tidspunkt vil vi komme tilbake til, samlingen vil vare mellom 2-3 timer. Men i 
og med at tidspunktet ikke er landet enda, ber jeg dere om å holde av 
ettermiddag/kveld  
Ntuzuma – Det er en ny prest nå som vil veldig gjerne opprettholde kontakten med 
menigheten. Per-Erik Schønberg-Hansen skal ta kontakt med Fredrik og få til et møte. 
Vi skal absolutt holde kontakt med menigheten.  

 
Eventuelt: 
 
Frivillighetsmøte må på dagsorden i løpet av høst. 
 
Vi savner lister av folk som er involvert i forskjellige områder.  
 
Innen 1. oktober må vi ha en revidert gudstjenesteordning på plass.  
 
 
 


