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Til stede på møtet: Kristian Kragøe Andresen, Jorund Andersen, Kim S Christie Østberg, Per-
Erik Schønberg-Hansen, Åshild Watne, Stig Asplin, Berit van der Hagen og Linda Storeide. 
 
Ingunn Grytnes Kristensen var til stede for sak 28.  
 
Frafall: Linda Storeide, Nima Halvorsen, Edvard Cock. Thorbjørn Brook-Steen, Caroline 
Bettum Solberg, Øystein Aurlien og Christine Hauck. 
 
 
Saker 

 
Sak 27/21 Referat fra MR møte 26. august 2021 



Saksordfører: Stig Asplin 

 

Vedtak: 
 
MR godkjenner referatet. 
 
Sak 28/21 Grønn tiltaksplan 
Saksordfører: Ingunn Grytnes Kristensen 
 
Petter Dille (PD) og Ingunn Grytnes Kristensen (IGK) jobbet videre med forslaget til grønn 
tiltaksplan som miljøutvalget kom med, og hatt den gjennom staben. Vedlagt ligger forslaget 
deres, punktene markert i rødt foreslår vi å ta ut i denne omgang, de sorte består og de 
markert i grønt vil vi ha spesielt fokus på fremover.  
Grunnen til at de fleste punktene som omhandler å utfordre butikker/politikere/kommunale 
etater til å bli «grønnere» er foreslått tatt bort er fordi vi ikke opplever dette som vår rolle 
nå. Vi ønsker i første omgang å se på egen virksomhet og hva vi kan gjøre/forbedre oss på. 
Når det gjelder de røde punktene under «energi, transport og reise», må mye av dette 
gjennom fellesrådet, noe koster mye penger og er en stor prosess.  
Diakoniplan i sin helhet er utsatt til og vedtas i februar MR møte. 
 
Innspill: 
 
Punkt 15 – PESH er uenig med at det er tatt ut. Miljø er ikke parti politisk det er en viktig sak 
separat fra politikk 
 
KKA foreslår at vi har et helt separat punkt som gjelder som gjelder å utfordre KfiO mht til 
energibruk. 
 
Punkt 4. Endre det slik at det gjelder KfiO. 
 
Røde punkter – det er veldig vanskelig å utfordre andre organisasjoner før vi har orden i vårt 
eget hus – jordvarme istedenfor olje. 
 
ÅW savner noe som gleder. Noe som inspirerer folk. Tiltak eller en slags visjon som skaper 
glede og engasjement. 
 
JA få frem noe positivt som har med takknemlighet å gjøre. Fremtids optimisme. Løfter 
blikket. (i innledningen). 
 
SA synes det er for mange punkter. Må vi ha så mange punkter? Jo færre det er jo enklere 
det er å iverksette. 
 
 
 
Vedtak: 
MR vedtar tiltaksplan for Grønn menighet med forbehold om redigering av innledning.. 
Ferdig redigert plan sendes ut til alle i MR. 



Endelig tiltaksplan vedlagt. 
 
Sak 29/21 Ny kirkelig organisering 
Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen, sokneprest Jorund Andersen og Per-Erik Schønberg-
Hansen 
 
Arbeidsgruppen har jobbet videre med våre tanker om ny kirkelig organisering (se vedlagt 
dokument). Vi ønsker en diskusjon i MR om utkastet til høringssvar, med spesielt fokus på: 
- Hva skal være prostirådets rolle på mellomnivå menighet/bispedømme? 
- Hvordan sikrer vi demokratiet inkl. balanse mellom direktevalg og internvalg? 
 
Innspill: 
Dette er en total endring av struktur. 
Vi har vært en statskirke og er på vei mot å være en fri kirke, men vi er helt avhengig av 
kommune. Det må være noe som kommunisere med kommunen.  
Menighetens autonomi må spikres. Vi må ha mere selvstyret mht ansettelser og økonomi. 
Det burde være et Bispedømmemøte hvert 1-2 ganger år slik at alle menigheter kan møte 
med Bispedømmerådet/Biskopen for å få inspirasjon, felleskapet mellom menigheter og for 
å ankre Biskopen som leder for alle. Muligheten å møte Biskopen/bispedømmerådet 
regelmessig og ikke bare på en visitas 1 gang hvert 10 år. 
Modellen tar ikke hensyn til hvor enormt forskjellene er mellom menigheter. 
Det viktigste er å si hva vi vil ha for Oslo og de viktigste punktene for oss og demokrati. 
Vi må ha eierskap på en helt annen måte. 
Må vi egentlig ha den mellomleddet? Er det virkelig nødvendig å ha prostirådet? 
Prostirådet – den ikke blir et forvaltningsorgan.  
Prostinivå har et fortrinn til – arbeidsgiversiden har det en viktig rolle. Det er enormt viktig å 
få strukturert arbeidsgiversiden. 
Kompetansenivå for leder stillinger. 
Det eneste som egentlig trengs er en spissing av formuleringer. 
Den geistlige ledelsen skal ha alle ansvar for alle som har undervisning osv. 
På Bispedømme nivå må det være f.eks. stiftsdirektør for å gjennomføre det administrativt. 
På prostinivå må prosten ha en som kan gjennomføre det administrative og det samme på 
menighetsnivå, sokneprest og daglig leder.  
 

1. menighetens autonomi 
2. Et møte på Bispedømme hvert år. «Bispe(dømme)møte» 
3. Et mere koordinert bispedømme. 
4. Soknet er kirkens grunnleggende enhet. 
5. Andre nivåene (prosti/bispedømme) skal serve soknet. 

 
Vedtak: 
 
Arbeidsgruppen får i oppgave å oppdatere vårt høringssvar og sende dette inn etter anvist 
prosess."  
 
Høringssvar vedlagt. 
 



Sak 30/21 Godkjenning av låneavtale med Ullern menighets "fond" til arbeid for eldre 
Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen 
 
Menigheten har endelig fått utbetalt Husbanklånet på NOK 15 millioner til barnehagen. Etter 
dette har vi NOK 6.2 millioner som er lånt fra Ullern menighets "fond" til arbeid for eldre i 
henhold til de retningslinjer som MR vedtok for slike lån i mars 2018. Det resterende lånet 
omfatter både midler til barnehagen og generell oppussing av menighetshuset inkl. cafeen. 
Husleieinntekter fra barnehagen og cafe blir brukt til å dekke renter og avdrag på lånet. Nå 
som Husbanklånet er utbetalt må vi formalisere lånet i en avtale som løper over neste 30 år 
(som Husbanklånet). 
 
Innspill: 
 
Det er lånt midler for å få gjennomført barnehage prosjektet og oppgradering av menighetshus inkl. 
etablering av cafe. Lånet skal renter og avdrag på lånet skal betjenes ved husleieinntekter fra 
barnehage og cafe. Barnehagen har per dags dato en årlig husleie på ca. 800 tusen (før betjening av 
Husbanklån) og cafeen kommer i 2022 til å ha en minimumshusleie på 300 tusen som trappes opp til 
400 tusen fra 2023.  
 
Alternative plassering. Er det noe grunn vi skal betale høyere rente en det vi skal? Det var det som 
ble besluttet når pengene ble lånet.  
Vi binder midler for bruk til de eldre.  
Står det noe penger i fond? Vi har ikke kjøpte aksjer. Det som vi har lært fra regnskapsfører er at hvis 
vi investerer i fond må det være i lav risiko aksjer fordi da må vi klarer å dekke evt tap. Det er noe vi 
må gjøre det på det rette måtte.  
Vi må stå til ansvar for revisor og årsmøte.  
Vi må være gjennomsiktig og tydelig.  
Låneavtalen skal legges ut som vedlegg til referatet til MR møte på nettsiden. 

 
Vedtak: 
"MR godkjenner låneavtalen med de endringer som ble gjort i møtet. MR gir fullmakt til 
leder og daglig leder om å signere lånedokumentet samt følge opp med revisor."  
 
Sak 31/21 Regulert drifts- og investeringsbudsjett 2021 
Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen og Kim Christie Østberg 
 
Driftsregnskapet viser et samlet merforbruk. Både inntekter og utgifter er unormalt høye i 
sammenligning med budsjett og tidligere år, men dette henger i stor grad sammen med 
vedlikeholdsutgiftene som er dekket av tilskudd fra UMV.  
 
I investeringsregnskapet er det bokført bruk av lånemidler og dekning av tidligere års 
udekket beløp med 15 mill. Disse beløpene er også lagt inn i forslag til budsjett, men dette 
må vedtas av MR.  
 
I balansen kan det være verdt å merke seg at husbanklånet bidrar til å redusere akkumulert 
udekket beløp (underskudd) fra investeringsregnskapet. Det er nå ca. 6,2 millioner som 
gjenstår å dekke i stedet for 21,2 millioner. I tillegg til dette har menigheten et akkumulert 
merforbruk (underskudd) fra driftsregnskapet som også bør dekkes inn. Det må legges en 



plan for inndekning av disse beløpene og at det innarbeides i budsjettene for drift og 
investering. 
 
 
Investerings- og driftsbudsjettene for 2022 utsatt til desember MR møte. 
 
Sak 32/21 Trosopplæring budsjett 2022 
Saksordfører: Jorund Andersen 
 
Staten bevilger en årlig sum til trosopplæring i menighetene i Norge, basert på medlemstall. 
Hovedparten av disse midlene går til lønn, det resterende går til gjennomføring av 
trosopplæringstiltak for barn mellom 0-18 år. Trosopplæringsplanen er utgangspunktet for 
hvordan disse midlene er fordelt. Her kommer budsjettforslag for 2022. Jeg har tatt 
utgangspunkt i regnskap for tidligere år, og forsøkt å tilpasse de ulike utgiftspostene etter 
satsningsområdene for trosopplæring i 2022. Det er vanskelig å detalj-planlegge i disse tider, 
men jeg håper at dette budsjettet i stor grad vil kunne samsvare med de reelle utgiftene for 
trosopplæring i 2022. Dette budsjettet må ikke forveksles med menighetens budsjett, det 
føres et selvstendig regnskap for trosopplæringen i Ullern menighet.  
 
Vedtak: 
MR godkjenner trosopplæringsbudsjett 2022 og vedtaket ettersendes til KfiO. 
 
 
Sak 33/21 Jærstoler 
Saksordfører: Stig Asplin 
 
Menigheten har ganske mange jærstoler i kirken, men de fleste er ødelagt. De må flettes på 
nytt.  
Stig Asplin (SA) har sjekket litt og funnet ut at det beste tilbudet har Adaptor (et tiltak for 
blinde), som reparerer jærstoler for 750 kr pr stol. Jeg tror vi har mellom 10 og 20 stoler som 
bør repareres. I så fall kan de hente ti av gangen.  
SA foreslår at vi annonserer i Kirkenytt og utfordrer noen til å betale for reparasjonen. Det er 
mye morsommere å gi til et konkret formål enn å betale inn i et åpent sluk.   
Stolene brukes i dåpssakristiet, ved kirkekaffen bak i kirken, og ikke minst under konserter. 
På tirsdag kommer de og tar 10 stoler. SA tar kostnaden for dette i først omgang.  
 
Innspill: 
 
Stolene brukes når det er konserter. Musikerne bruker stolene.  
Vi må samordne slike tiltak med økonomi osv sårdeles når vi har store prosjekter som f.eks. 
orgelet, som må finansieres.  
Vi burde friske opp givertjenesten. 
Forslag er at vi setter inn en annonse i menighetsbladet og be noen å sponse reparasjon av 
stolene.  
I fremtiden burde slike avtaler bli vedtatt/godkjent av MR først før ting er satt i gang. 
Neste utgave av Kirkenytt blir opptatt med innsamling til orgelet. 
 



Vedtak: 
 
Vi søker finansiering gjennom utgave 2 av menighetsbladet 2022. 
 
 
Sak 34/21 Pengeinnsamling 
Saksordfører: Stig Asplin 
 
Per i dag har menigheten veldig mange saker som vi trenger penger til, ikke minst orgelet og 
etter hvert menighetshustaket.  
Vi trenger en strategi for å samle inn penger og for å øke inntekten til menigheten. Mindre 
penger kommer inn gjennom offer, særlig på grunn av koronapandemien. Vi må endre 
fokuset til andre kanaler for å øke inntekten og samle inn penger - blant annet fra utleie. 
 
Innspill: 
 
Hvordan kan vi få opp gavemidlene.  
Søke midler. 
Per-Erik Schønberg-Hansen stiller til økonomiutvalg. 
 
Vedtak: 
Økonomiutvalg. KKA, PESH, KCØ 
 
Orienteringssaker: 
 

i. Ntuzuma  

ii. Legater – vi søker endring av formål på en av legatene og den andre søker vi å få 

likvidert og pengene overført til menighetens økonomi og øremerket til barn og 

ungdoms diakoni. 

iii. Stabstur til Hafjell. Staben takker for støtte til det. Staben ønsker en dag med MR for 

å jobbe med visjonen vår og hvordan vi utvikle arbeidet vårt. 

iv. Lysvåken til helgen. 60 barn er med i år. 

v. 140 konfirmanter i 2022. 

vi. Vi vurderer ha holde en gudstjeneste 11:30 f på julaften or risikoutsatte personer 

med maks 200 på julaften 

Eventuelt: 
 

i. Julemiddag hos Stig Asplin – blir 13. desember. 
ii. Helseveiviseren – få lagt inn kulturkvelder, sorggrupper. 

iii. Vaffeltreff – andre mandag i måneden. Lav terskel tiltak. 
iv. Orgeltreff – tredje mandag i måneden.  
v. Sorggruppen er i gang i Ullern. Ledet av Ingunn Grytnes Kristensen og Gudrun som er 

diakon i Nordberg og Maridalen. 
vi. Frivilligfest – vi har fått midler fra OBDR til frivilligfesten. Planen er å ha det i mars 

enten på en torsdag eller søndag. 



vii. Ta kontakt med Akersposten og be de å gjøre en reportasje og be folk å komme og 
hente men. bladet her på men.huset. 

viii. Ordinasjon 9. januar av Jens og Maria Liholt. 
 

 

Stig Asplin, leder (sign) 

 
 
 

 
 
 
 
 


