
Ullern menighetsråd 
Referat menighetsrådsmøte – Torsdag 27. januar 2022 
 

Dato:   Torsdag 27. januar kl 20:00 – 21:00 
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   
 

Nima Halvorsen    

Åshild Watne    

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

 
Sak 1/22 Referat fra MR møte 25. november 2021 



Saksordfører: Stig Asplin 

 

Vedtak: 
 
MR godkjenner referatet. 
 
 

Sak 2/22 Drifts- og investeringsbudsjett 2022 
Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen/ Kim Christie Østberg 
 
Drifts- og investeringsbudsjett for 2022 må vedtas innen 31.1.2022 
 
Innspill: 
 
Det blir et stramt budsjett i 2022 for å blant annet prøve å få dekket inn historisk merforbruk i 
tillegg til å gjennomføre alle aktiviteter vi vil.  
Det blir flere runder med budsjettet ila av året (juni og november/desember) for å sikre at vi 
holder oss innenfor rammene som er satt. 
Det er vanskelig å forutse hvordan året kommer til å bli, men vi håper på at aktiviteter og 
utleie muligheter åpner seg som kommer til å gi oss større handlingsrom. 
Vi må ha tydelige rammer for de forskjellige områder slik at det er oversiktlig for staben å 
jobbe innenfor budsjettet. 
Investeringsbudsjettet – 10 000 fra Lions for rehabilitering av orgelet. 
KfiO har innvilget 400,000, - til rehabilitering av orgelet. Dette i tillegg til 300,000 fra Eldres 
Hygge og inntekt fra et orgel konsertserie betyr at vi nå har det vi trenger å sette i gang med 
rehabiliteringen av orgelet.  
 
Vedtak: 
 
MR godkjenner drifts- og investeringsbudsjett 2022 
 
Sak 3/22 Menighetsrådets års hjul 
Saksordfører: Jorund Andersen/ Kim Christie Østberg 
 
Forslag til et års hjul som kan brukes som et ramme for årets MR møter. Første utkast er for 
2022, men det skal brukes som et verktøy for årene fremover. Det inkluderer forslag til faste 
temaer blant annet økonomi, diakoni, barn og ungdomsarbeid, kirkemusikk, i tillegg til å være 
et informativt notat som gir innsikt til faste aktiviteter og andre aktiviteter/ høringsuttalelser/ 
viktige datoer osv. relatert til året vi står i. 
 
Innspill: 
 
Årsmelding kan diskuteres i februar, men må vedtas samtidig med årsregnskapet i mars 
møtet.  
Tema som må inn: diakoni, barn og ungdomsarbeid, kirkemusikk, gudstjenesteliv og 
frivillighet. 



Vi må nesten kjøre et år for å se hvordan års hjulet funger og så tar en revidering av det i 
januar 2023. 
Desember og januar er ikke gode tider til store samlinger – mht korona er det ofte nedstengt. 
Vi trenger å fokusere om hvordan vi får folk tilbake til aktiviteter og gudstjenester. 
2022 er Frivillighetens år over hele landet så dette kommer til å bli i fokus. 
Staben må ha tid til å forberede det de skal presentere på de relevante møter de skal være 
med på så det er fint at års hjulet er faktisk vedtatt. 
Års hjulet gir MR medlemmer bedre oversikt om det som kommer og tid å forberede seg hvis 
det er saker de har lyst å ta opp.  
Det er viktig at vi prøver å bruke maks 30 minutter på hvert møte på de administrative saker 
fremover.  
  
Vedtak: 
 
MR vedtar års hjulet. 
 
Eventuelt: 

1. Selv om det har vært et vanskelig år håper staben at årsmelding kan bli reflekterende 
og viser frem alt som vi har oppnådd selv om det har tilsynelatende vært «lite» som 
har skjedd. Det har vært utrolig mange gudstjenester – blant annet 20 
konfirmantgudstjenester, 143 gudstjenester på søndager og helligdager. Dette satser 
vi på at årsmelding skal reflektere. 

2. Ny kirkeverge, Kjetil Haga på plass fra 1. februar. 
3. 140 konfirmanter i 2022. Oppstarts helg nå til helgen (29./30. jan) 

 
Stig Asplin, leder (sign) 

 

 

Stig Asplin, leder (sign) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


