
Ullern menighetsråd 
Referat menighetsrådsmøte – Torsdag 30. september 2021  
 

Dato:   Torsdag 30. september kl 19:15 – 21:00  
Sted:  Menighetshus 
Referent:  Daglig leder Kim S Christie Østberg 
Møteleder:  Stig Asplin  
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--------------------------    

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, Christine Hauck og Berit van der Hagen. 
 
Frafall: Linda Storeide, Øystein Aurlien, Edward Cock, Thorbjørn Brook Steen, Caroline Bettum 
Solberg og Nima Halvorsen. 
 
Saker 

 
 

Introduksjon av nye medarbeidere Maria Liholt (kateket) og Ingunn Grytnes Kristensen (diakon). 

 

 

 



Sak 20/21 Referat fra MR møte 26. august 2021 

Saksordfører: Stig Asplin 

 

Vedtak: 
MR godkjenner referatet 
 

Sak 21/21 Ny kirkelig organisering 
Saksordfører: Stig Asplin 
 
Kirkemøtet fattet i 2019 vedtak om å be Kirkerådet fremme et forslag til Kirkemøtet om fremtidig 
arbeidsgiverorganisering og den øvrige kirkeordning. 
 
Utredningen er gjort på oppdrag fra Kirkerådet, om opprettelsen av et nytt kirkelig organ på 
prostinivå. Dette organet skal erstatte dagens kirkelige fellesråd og dagens prostier, og utøve 
arbeidsgiverfunksjoner for alle som jobber i lokalkirken. Dette geografiske nivået vil inneholde mange 
menigheter – og ofte flere kommuner. Det opprettes et nytt folkevalgt råd på dette nivået, kalt 
prostifellesråd, som vil være et kirkelig organ med medansvar for alt menighetsliv i området. 
 
Menighetsrådet hadde en foreløpig drøfting og satt ned en arbeidsgruppe bestående av Jorund 
Andersen, Per-Erik Schønberg-Hansen og Kristian Kragøe Andresen. 
 

 

Sak 22/21 Offer søknad 2022 
Saksordfører: Kim Christie Østberg 
 
Per i dag gir vi offer til 14 forskjellige organisasjoner. De fleste har vi gitt offer til i mange år, 
men er det et godt nok grunn til å fortsette å gi offer til dem?  
Vi er i en tid hvor menigheten må dekke store kostnader selv grunnet manglende ressurser i 
KfiO. Menigheten kunne heller samle inn offer til spesifikk prosjekter som hjelper menigheten 
og styrke tilbudene vi tilbyr i tillegg til å velge noen få organisasjoner ut som skal mottar offer 
i tilknytning arrangementer eller særskilt anledninger. 

 
Vedtak: 
 

Menigheten hovedsakelig tar imot offer til menighetens arbeid – barn og ungdoms arbeid i 
Ullern, diakoni i Ullern, kirkemusikk i Ullern, menighetsarbeid i Ullern, i tillegg til utvalgte 
prosjekter i menigheten.  
TV-aksjonen, KN-fasteaksjonen og følgende mottar offer i tilknytning arrangementer eller 
særskilt anledninger. 
 

• Sjømannskirken 

• Det norske Bibelselskapet 

• Haslumseter kapell 

• Ntuzuma 

• IKO – kirkelig pedagogisk senter 

• Søndagsskolen Oslo og Akershus 
 

Offer på julaften deles mellom Kirkens Bymisjon og Kirkens Nødhjelp. 



 
 

Sak 23/21 Grønn menighet  
Saksordfører: Stig Asplin 
 
Hvordan kan kirken redusere sine egne klimagassutslipp og negativ miljøpåvirkning gjennom 
aktiviteter og drift? Her må både enkeltpersoner, menigheter og fellesråd delta i kirkens 
miljøengasjement og kjempe for en rettferdig fordeling av ressursene, både i ord og handling. 
 
Ordningen «Vår grønne menighet» har eksistert i mange år og ble revidert i løpet av 2014. 
Den gir mulighet til å konkretisere menighetens grønne engasjement under overskriftene 
"forankring i menigheten, gudstjenesteliv, diakoni, undervisning og misjon, informasjon og 
samarbeid, innkjøp, forbruk og avfall, og energi, transport og reise". 
 
Diakoniplan i sin helhet skal vedtas i november MR møte og MR kan enten velger å vedta 
grønn menighet tiltaksplan i September eller tar det sammen med diakoniplan i november. 
 
Vedtak: 
MR tar det sammen med diakoniplan i november. 
 
Sak 24/21 Utbygning av Lilleakerbyen. 
Saksordfører: Jorund Andersen 
 
Lilleakerbyen er et område av ca. 300 mål. Det tilsvarer et område ca. like stort som hele 
Bjørvika ink. Sørenga og Barcode. Mustad Eiendom er i full gang med en omfattende 
boligutvikling i Lilleakerbyen. Selskapet er allerede ferdig med byggingen av 200 leiligheter i 
prosjektet Lilleaker Vest. Alle boligene er solgt og de første flyttet inn i 2019. De vil trolig 
bruke rundt ti år på å bygge i Lilleakerbyen, og målet er å skape en urban bydel med en god 
miks mellom næring og bolig og attraktive. Forsalget innebærer en betydelig økning av 
innbyggertallet i bydel Ullern og derfor Ullern menighet.  
 
Når bydelen vokser så betydelig hvordan skal det håndteres av kirken og hva skal menigheten 
prioritere når det blir en så stor økning i medlemstallene? 
 
Andre deler av byen har fått midler når områder fornyes. (Hvor) kan vi søke midler?   
 
Det er veldig viktig å vare i forkant. 
Forslag: kan vi ta dette opp under frivillighets kvelden. Skal vi søke til Biskopen – hvordan kan 
vi synliggjøre kirken?  
AU har en sondering ifht Skøyen. Får en medarbeider til som jobber inn mot det. 
 
Vedtak: 
 
AU jobber videre med saken. 
 
 

Sak 25/21 Liturgi 
Saksordfører: Jorund Andersen 



 
Menighetene skal oversende en justert lokal grunnordning til biskopen. Hvis menigheten 
ønsker noe som fraviker i den nye liturgien eller i den liturgiske musikken, må en søke 
biskopen om godkjennelse av dette. 
 
Gudstjenesteutvalget anbefalte at menigheten ikke gjøre noen endringer nå, men beholder 
den grunnordningen vi allerede har.  Vi skal jobbe med gudstjenesten og liturgien innenfor de 
allerede vedtatte rammene.  
 
Vedtak: 
Menighetsrådet ønsker å videreføre gudstjenesteordning slik den er i dag. Den er tidligere 
godkjent, og har ingen valg som ikke er innenfor den godkjente Ordning for 
hovedgudstjenesten. Ullern har hele tiden brukt den allmenne serie av 1977, og vil fortsette 
med det.  
 
 
Sak 26/21 Kapellet 
Saksordfører: Kim Christie Østberg 
 
Kapellet står tilgjengelig på gravferdslisten. Kim Christie Østberg tok dette opp med 
Assisterende Kirkevergen Ann Magrit Austenå og Roar Berg som er ansvarlig for 
gravferd/kantor ordning i Fellesrådet. Orgelet i kapellet er i dårlig stand og Halgeir Schiager 
sier i og med at det ikke har blitt brukt i langt over et år må det enten tas ut av bruk eller KfiO 
må sørge for service på det. Menigheten bes ta en avgjørelse om kapellet skal stenges for 
bruk i seremonier eller om orgelet skal settes i stand slik at det er i brukbar stand. 
 
Vedtak: 
Dersom det er mulig å få orgelet i stand for rimelig penger ber vi KfiO å ta grep. Menighetsråd 
vil at kapellet skal være tilgjengelig for de som ønsker å bruke det. 
 
Sak 27/21 Stabstur 
Saksordfører: Jorund Andersen 
 
 
Begge arbeidsgiverlinjene ønsker å stimulere til at menighetsstabene kan få tid og anledning 
til erfaringslæring etter pandemien, samt konsolidering av samvirke inn mot den nye 
normaliteten i 2022.  
I løpet av høsten 2021 har hver stab en samling på én dag:  
 
• Hver stab får støtte på kr 1000,- per ansatt. Det skal gi rom for å booke en dagpakke på 
hotell ol med møterom, god lunsj alt middag, kaffe mv, reise osv.  
 
Det viser seg at 1000,- er knapt nok penger til en slik stabssamling og vi be Menighetsråd å 
støtte staben med ytterlig 1000,- pr ansatt på tvers av linjene slik at staben kan få mest 
utbytte fra det. 
 
Planlagt tur dato er 15-17 november. 



 
Vedtak: 
Menigheten støtte stabstur med 10 000,-.  
 
 

 
 
Orienteringssaker: 
 

 
i. Oppdatering fra staben. Godt mot. En utrolig intense første måned. Mange konfirmasjoner, 

mye smitte og mye smittesporing. Vi er i mål med 2020 og 2021 konfirmant kuller. Det er god 
stemning generelt. Det er full rull med babysang og barnekor. Det 26 i ledertrening. Eldre 
ungdommer som skal arrangerer «Ungdoms julekonsert». Orgel rehabilitering – KfiO har kun 
innvilget 200,000, - og ikke mer. Menigheten har samlet inn 400,000, -. Det kommer til koster 
800,000, - å rehabilitere den. Vi trenger 200.000, - til å få det til.  

ii. 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 
EFT må skrive en ordentlig introduksjon slik at MR vet hva vi har allerede og hva som skal 
revideres. Be EFT å invitere BUFU til møte også. 

iii. Søppelskuret – Stig Asplin har en avtale med Arne Sunde for å hjelpe med søknaden til 
Plan og Bygnings Etaten.  

iv. UMV styremøte 5.10.21 og årsmøte 19.10.21 

 
 
 

 

Stig Asplin, leder (sign) 

 
 
 

 
 
 
 


