
Ullern menighetsråd 
Referat menighetsrådsmøte – Torsdag 24. mars 2022 
 

Dato:   Torsdag 24. mars kl 19:00 – 21:30 
Sted:  Menighetshuset 
Referent:  Kim Christie Østberg 
Møteleder:  Kristian Kragøe Andresen  
 
 
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 Christie Østberg, Per 
Schønberg-Hansen, Caroline Bettum Solberg, Åshild Watne, Berit van der Hagen og Edvard 
Cock. 
Stig Asplin deltok digitalt. 
 
Saker 



Sak 10/22 Referatet fra MR møte 27. januar 20222 



Vedtak:  
MR godkjenner referatet. 

Sak 11/22 Referatet fra MR møte 3. mars 2022 

Vedtak: 

MR godkjenner referatet. 

Sak 12/22 Ukraina 

Saksordfører: Jorund Andersen 

Jorund gir en oppdatering på hvordan bydelen ser flyktningsituasjonen i dag og fremover, 

samt gir informasjon fra bispedømmet/KFIO. Vi diskuterer hvordan vi kan bidra lokalt og hvem 

som skal være med i en arbeidsgruppe.  

Innspill: 

Bydelsdirektøren vet ikke helt hvor mange skal bosettes i bydelen, men de er ivrig på kontakt 

med menigheten. Bydelen kommer til å holde jevnlig kontakt. I første omgang er det 

hovedsakelig praktisk hjelp som trengs. Flyktninger trenger hjelp til integrasjon. Menigheten 

kan hjelpe knytte folk sammen. 

Felleskap er vår styrke. Involvere flyktningbarn og familier i, blant annet, Chili, superonsdag 

osv. Det kom et forslag om språk kafe. 

Når menigheten får informasjon fra bydelen, kaller vi inn til nytt møte. 

 

Sak 13/22 Legater 

Saksordfører: Jorund Andersen 

Orientering om arbeidet i med Legatene: Signe Ødegaard legat og Wilhemine og Chr. 

Samsings legat. 

Signe Ødegaards legat er nå under grunnkapital. Styret ønsker derfor å avvikle, og overføre 

pengene til et bundet fond i menigheten. Styret har drøftet ulike formål, og foreslår at 

kapitalen overføres til Ullern menighets diakonale arbeid blant barn og unge.  

Wilhemine og Chr. Samsings legat har et formål som er foreldet. Styret arbeider nå med en 

søknad om å endre formålet.  Styret vil få legatets økonomi under menigheten. 

Vedtak: 

Menighetsrådet støtter det arbeidet og de synspunktene som ble fremlagt i møtet. 

 

 



Sak 14/22 Opprydding balanse 

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen 

 

Ullern menighet har et udekket tap på drift på totalt NOK 1 425 tusen som har blitt akkumulert over 

flere år. Samtidig har vi bundne midler opp mot diakoni for eldre i menigheten. Regnskapsmessig har 

vi i mange år finansiert diakoni med frie midler samtidig som vi har bundne midler i menighetspleie 

fondet (NOK1 173 tusen) for dette formålet som ikke har blitt brukt. Dette har skjedd i den perioden 

der KFIO hadde ansvaret for regnskapsførsel med en særdeles dårlig kvalitet og forsinkelser. Vi har 

også måttet ta store tap på fiktive renteinntekter (oppdaget i 2015) som hadde blitt brukt for å 

finansiere bla. diakoni.  

Daglig leder og økonomi utvalg har sett på regnskap i perioden tilbake til 2010. Totalt har det blitt 

brukt NOK 1977 tusen på diakoni, samtidig som det bare er brukt NOK 989 tusen fra bundne diakoni 

fond.  Videre ble det i perioden godskrevet «fiktive» renter i DNB på NOK 388 tusen. Disse rentene ble 

i 2015 tapsført og da dekket inn av ubundne midler.  

Vedtak: 

MR vedtar å bruke av menighetspleiefondet et beløp på NOK 1173 tusen som tilsvarer de kostnader 

som faller inn under diakoni formålet til fondet. Diakoni for eldre dekkes fremover fra eldrefondet som 

er på totalt NOK 31.5 millioner 

Videre gjøres det følgende disponeringer i balansen:  

1. Disposisjonsfond på NOK 115 tusen brukes til å dekke inn i 2021 

2. Thaize midler på NOK 15 tusen går til lederleir 2021  

3. Trosopplæringsmidler på NOK 15 tusen går til trosopplæring i 2021 

4. Eldrefond 1 og eldrefond 2 slås sammen da de har sammenfallende formål 

AU får i oppgave å se på organiseringen av eldrefondet fremover blant annet kapitalforvaltningen og 

om det er formålstjenlig med et «styre».  

 

Sak 15/22 Regnskap 2021 for barnehagen  

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen 

 

Årsregnskapet for 2021 viser et positivt resultat på NOK 96 tusen (mot NOK 163 tusen i budsjett). 

Barnehagen betalte NOK 705 tusen i husleie til menigheten (mot NOK 627 i 2020). Regnskapet er 

negativt påvirket av høy vikarbruk i 2021 pga. pandemi, større kostnader knyttet til bytte av 

regnskapsfører samt høye strømpriser. Regnskapet er godkjent av barnehagens styre som er fornøyd 

med resultatet sett i lys av det vanskelige utgangspunktet i 2021.  

 Menighetsrådet er veldig glade for at barnehagedrift går så bra. 

Vedtak: 



MR godkjenner regnskapet.  

 

Sak 16/22 Regnskap 2021 for menigheten 

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen 

 

Regnskapet for 2021 viser et merforbruk på NOK 156 tusen etter renter og nedbetaling på lån. 

Merforbruket dekkes inn av ubundne driftsfond. Dette resultatet er NOK 115 tusen bedre enn 

budsjettet som ble oppdatert før jul. Resultatet tynges av nedgang i utleieinntekter som resultat av 

covid nedstengning, samt noen større uventede kostnader relatert til strømming av 

konfirmasjonsgudstjenester, ny festeavtale for barnehage tomt samt pensjonsfondsjusteringer for 

tidligere ansatte. Sett i lyset av den vanskelige driftssituasjonen i 2021, er resultatet tilfredsstillende 

og det ser lysere ut for menighetens økonomi når husleieinntektene øker fremover.  

Menighetsrådet er fornøyd med regnskapet basert på manglende inntekt grunnet pandemien. 

Vedtak: 

MR godkjenner regnskapet med de endringer i bruk av bundne fond som besluttet i sak 14/22.  

 

Sak 17/22 Årsmelding 

Saksordfører: Jorund Andersen 

Årsmeldingen er en refleksjon av året som har vært.  

Vedtak: 

MR godkjenner årsmeldingen med endringer som diskutert i møtet.  

 

Sak 18/22 Status i arbeidet og inspirasjonsdag 

Saksordfører: Jorund Andersen 

AU diskuterte det som ble tatt opp i forrige MR møte. Dato som var foreslått passer ikke så 

AU kommer tilbake med an alternativt dato. 

Det ble diskusjon rundt hvordan det skal være å være frivillig i menigheten og hvordan 

menigheten skal ha en kultur for frivillighet. 

Inspirasjonsdagen – hva kan vi bidra med i lokal miljøet? Vi trenger å få folk ut igjen og 

bydelen støtter oss i det. 

Lørdag 11. juni. er det planlagt en sommerkonsert som menigheten har søkt kulturmidler for. 

Eldrearbeid går veldig bra. Vi har begynt med samlinger hver mandag. Hyggetreff, orgel 

konsert, vaffeltreff og bibeltimer.  Vi må markedsfører det slik at vi tiltrekker en breiere lag. 



Anbudsrunde på orgelet er i gang og vi får det avklart i begynnelsen av april.  

Menigheten samarbeider med bydelen på flere prosjekter. 

19. mai er det kulturkveld i menighetshuset – «Ukraina i vår hjerter». 

 

Eventuelt: 

 

 

Kristian Kragøe Andresen, nestleder (sign) 

 

 

 


