
Ullern menighetsråd 
Referat menighetsrådsmøte – Torsdag 28. april 2022 
 

Dato:   Torsdag 28. april kl 19:00 – 22:15 
Sted:  Storsalen, menighetshus 
Referent:  Daglig leder Kim S Christie Østberg 
Møteleder:  Stig Asplin  
 
 
Innkalt: 

Medlemmer:       Varamedlemmer:  
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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: Stig Asplin, Kristian Kragøe Andresen, Jorund Andersen, Kim S Christie 
Østberg, Per-Erik Schønberg-Hansen, og Christine Hauck. 
 
Frafall: Nima Halvorsen, Åshild Watne, Thorbjørn Brook-Steen, Øystein Aurlien, Edvard Cock, 
Caroline Bettum-Solberg, Berit van der Hagen og Linda Storeide. 
 
 
Saker 

 
Sak 16/22 Referat fra MR møte 24. mars 2022 

Saksordfører: Stig Asplin 

 



Vedtak: 
MR godkjenner referatet 
 
Sak 17/22 Diakoni og Diakoniplan 
Saksordfører: Ingunn Grytnes Kristensen 
  
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Er det andre ting vi ser vi kan gjøre i menigheten? Hva er 
menighetens varemerke i lokalmiljøet? Hvor skal vi engasjere oss? Vårt arbeid til de eldre må favne 
bredere enn de vi allerede har med de etablerte aktiviteter. Kan vi involvere andre som er utenfor den 
etablerte gruppe? Ukraina er rammet av krig og mange flyktninger kommer til Norge. Er det noe 
diakonale tiltak vi mangler som vi kan få på plass for å hjelpe? Likeså er psykisk helse et veldig viktig 
område, særlig etter 2 år med pandemi. Menigheten samarbeider med bydelen om i forbindelse med 
å øke bevissthet til psykiske helse. 
 
Å skape samhold lokalt er veldig viktig. Ullern er blitt til en innflytter sted og det er viktig at UM (Ullern 
menighet) når ut til de som flytter inn.  
 
Grunnforutsetninger for planen – vi som menighet har veldig mye midler bundet opp til arbeid med 
eldre. Det er viktig for MR å se litt bredere, engasjere flere frivillige. Vi må klarer å engasjere nedover 
slik at alle disse midler ikke blir brukt kun på de etablerte aktiviteter, men nå ut til enda flere.  
 
Menighetene som klarer å engasjere mest er de som klarer å gi en arbeidsoppgave til de som ønske 
det. Det er UM ikke flinke nok til. UM må være oppmerksomme på å frigjøre resursene vi har 
tilgjengelig i form av frivillige. Unge eldre har vi ikke fanget opp så langt. De som jobber med etablerte 
aktiviteter blir eldre og det har ikke etterfølgere.  
 
Kirkekyss burde være aktuelt.  Rosa buss er på tur til å nedlegges pga manglende behov. Kunne vi 
oppfordrer Ruter til å drive kirkekyss. -  Behovet burde kartlegges. 
 
Satsingsområder: 
Kulturarrangementer  
Sykehjemmene – trompet på tårnet under pandemien var veldig vellykket, og det burde være et 
satsningsområde. 
Frivillighet. 
Øke antall møteplasser for å øke inkludering. 
Nyhetsmail for frivillige/menigheten/voksen og eldre. 
Frivillig register. 
Besøkstjeneste – å betale etablert tjenester er ikke nødvendigvis god bruk av de ressursene vi har. Å 
bruke tid og ressurser i en tjeneste som allerede finnes fra andre aktører er noe som må vurderes 
grundig.  I løpet av høsten må MR ta en formel vedtak ang. pengebruk i forhold til besøkstjeneste. 
 
Vedtak: 
MR godkjenner diakoniplan med eventuelle endringer som diskutert i møtet. 
 
 
Sak 18/22 Rehabilitering av orgelet i Ullern kirke – gjennomføring av prosjektet 
Saksordfører: Jorund Andersen 
 
Prosjektet har vært gjenstand for en anbudskonkurranse. Tre norske orgelbyggere ble bedt om å 
komme med tilbud etter en kravspesifikasjon laget av kantor Halgeir Schiager. Et firma hadde for tiden 
ikke ledig kapasitet til å ta på seg oppgaven, og et annet svarte ikke på forespørselen. Etter fristen 9. 
april leverte Marius Lyngø som eneste tilbyder et grundig og gjennomarbeidet tilbud. Lyngø er en 



kompetent orgelbygger og gjorde nylig et lignende arbeid på orgelet i Høvik kirke. For selve 
overhalingen og innbygging av et elektronisk kombinasjonsanlegg (også kalt Setzer) ligger hans tilbud 
på ca. 913.831, altså 113.8231 over de 800.000 som arbeidet ble beregnet til for vel to år siden.  

 
Tilbud: 
Overhaling   kr. 393.641 
Setzeranlegg   kr. 509.358 
Spillepultbelysning  kr.   10.832 
Totale kostnader  kr. 913.831  
 
Legger man byggekostnadsindeksen fra januar 2020 til januar 2022 grunn, skulle beløpet ha 
oversteget prisen på tilbudet. Prisøkningen er derfor ikke en overraskelse. Men KfiO har bevilget 
400.000 i sitt budsjett (50 prosent av 800.000) og er ikke villige til å indeksregulere sin bevilgning. 
Deres konklusjon er at Ullern menighet må garantere for merkostnadene før de kan gjøre en avtale 
med Marius Lyngø.  
 
Det hører til historien at verdensmarkedet for elektronikk er i ulage med leveringstid på opptil et år. 
Arbeidet vil derfor først kunne gjennomføres til neste år. Men allerede nå må det – under forutsetning 
at man vil at arbeidet skal utføres - gjøres en avtale med orgelbygger slik at deler kan bestilles. 
Orgelbygger sier at han ved rask avtale kan garantere fastpris på arbeidet. Men en garanti mot 
prisøkning på deler kan han ikke gi.  
 
Hvis ikke MR er villig til å garantere for kostnadene er det eneste alternativet å skrinlegge prosjektet. 
 
Vedtak: 
MR garanterer for de ekstra kostnadene slik at orgel rehabilitering kan igangsettes. 
 
Sak 19/22 Årsmøtet 
Saksordfører: Stig Asplin 
 
Årsmøtet er søndag 8. mai i menighetshuset etter høymessen. 
 
Dagsorden er satt som følger: 
 
Kirkekaffe 
Menighetens årsmelding 
Menighetens økonomi 
Menighetsrådsammensetning  
Orienteringssaker 
Eventuelt 
 
I september 2023 er det kirkevalg og det er foreslått at antall faste MR medlemmer reduseres fra 10 til 
6 i tillegg til de 5 lovbestemt varamedlemmer. Dette må vedtas på årsmøtet. 
§ 6.Menighetsrådets sammensetning. 
Menighetsrådet1 består av soknepresten og – etter menighetsmøtets2 bestemmelse – 4, 6, 8 eller 10 
andre medlemmer som velges ved flertalls- eller forholdstallsvalg for 4 år etter regler fastsatt av 
Kirkemøtet.3 For de valgte medlemmer velges samtidig minst 5 varamedlemmer. Endring av tallet på 
de medlemmer som skal velges, må være vedtatt i menighetsmøte før valget kunngjøres. 
 
 
 



Vedtak: 
MR godkjenner dagsorden og reduksjon av antall faste MR medlemmer fra 10 til 6 i tillegg til de 5 
lovbestemt varamedlemmer 
 
Sak 20/22 Byggeprosjektet 
Saksordfører: Stig Asplin 
 
Neste fasen av menighetens pågående byggeprosjekt som omfavner kapellet og glassgangen mellom 
barnehagen og menighetshuset er uten tvil spennende. Menigheten øker størrelsen betraktelig pga 
Lilleakerbyen prosjektet og en konsekvens er et sterkt behov for flere og større møteplasser.  
 
Pr dags dato har menigheten ikke finansiering til å gjennomføre prosjektet, og hvis MR skal fortsetter 
med det må menigheten klare å samle inn ca. 10 millioner kroner for å finansiere det. MR må 
oppnevne et utvalg som kan tenke kreativt og jobbe systematisk med finansiering. MR må få støtte fra 
større aktører og i tillegg søk støtte fra Bispedømme med tanken at det blir en betydelig økning i antall 
bosatt i menigheten. 
 
Vi må avklare, rent teknisk, om prosjektet er mulig. Kapellet er ikke eid av menigheten og er en vigslet 
bygning. I tillegg er det behov for et menighetsmøte der vi setter frem en konkret plan for å se om det 
er støtte til prosjektet i menigheten. 
 
Saken må avklares med Plan- og bygningsetaten enten MR bestemme å fortsette med prosjektet eller 
terminerer det. Fristen er 1. oktober 2022. Hvis MR skal fortsette må det søkes en forlengelse av 
ferdigstillelse. Hvis MR velger å utsette prosjektet for så å ta det opp igjen på en senere dato har vi alt 
av papirarbeid på plass til en ny søknad. Hvis MR velger å terminere prosjektet må relevant skjemaet 
sendes inn før oktober. 
 
Vedtak: 
MR sender inn nødvendige skjemaer til PBE før 1. oktober 2022. 
 
Sak 21/22 Temakveld om sorg med Odd Eidner 
Saksordfører: Jorund Andersen/ Ingunn Grytnes Kristensen 
 
I anledning allehelgen 2022 ønsker vi å invitere til en temakveld torsdag 3. november etter 
kveldsmessen. I 2021 var Karen Marie Berg gjest, med mange besøkende og gode tilbakemeldinger. 
Da var også prester og diakon utenfor cc-vest i forkant og delte ut lys og info om temakveld og 
allehelgensgudstjeneste. Dette ønsker vi også å gjøre i 2022, da vi vet at flere kom på temakveld fordi 
de fikk info utenfor kjøpesenteret.  
Til neste temakveld har vi et ønske om å invitere Odd Eidner til å holde foredraget sitt «kunsten å leve 
med sorg». Han er en prest fra Nordland som selv har mistet to barn, og troen. Han fant tilbake til 
troen, og jobber enda som prest i Bodø. Ingunn har samarbeidet med han i Bodø da hun jobbet der, 
og har hørt foredraget. Han tar opp ulike tema – forskjellige typer sorg, sorgens rom, håpets 
betydning, spørsmålet om mening, og forholdet mellom sorg og tro. Han sier: «tiden leger ikke alle sår, 
men tiden hjelper oss til å leve med sårene. Det går til og med an å leve godt med sorgen. Det kan også 
den kristne tro hjelpe oss til!»  
Dette er et foredrag vi gjerne skulle tilbudt til mennesker i vårt lokalmiljø, men siden Odd reiser fra 
Bodø, og er en kjent foredragsholder og forfatter, trengs det midler. Menigheten har ikke budsjett for 
temakveldene, og søker derfor menighetsrådet om støtte til foredraget. Odd tar 6000,- for selve 
foredraget, i tillegg til flybillett fra Bodø og overnatting. Derfor søker vi om 10.000 kr for å 
gjennomføre temakvelden med Odd Eidner i november.  
 
Vedtak: 



Saken må gjenopptas som en del av en større diskusjon ang. temakvelder og foredragsholdere fra et 
økonomisk perspektiv. Søknaden er derfor ikke godkjent 
 
Oppdatering fra AU 
 
Orienteringssaker: 

• Kapellan stilling. Blir lyst ut 17.6.22. Utlysningstekst frist er 9.6.22. Blir tilsatt i september så 
det blir ny kapellan sannsynligvis i januar. 

• Strategidag for MR og stab - tirsdag 24. mai. Middag kl.17-18 så strategisamling kl18-21. Dette 
erstatter MR møte for mai.  

• Avskjedsgudstjenester for kapellan Petter Dille søndag 19.6.22. Danseforestilling samme 
kvelden i kirken.  

• Elisabeth Frafjord Torp (trosopplæringsleder) har fått et vikariat i Bispedømme i 6-8 måneder 
fra og med 1.9.22. Må sjekke hvordan dette påvirke trosopplæringsbudsjettet. 

• Frivillighetsfest 10.5.22. 
 
 
Eventuelt 
 
 
Stig Asplin,  


