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Ullern menighetsråd 

Referat fra menighetsrådsmøte – tirsdag 18. juni 2019  
 

Dato:   Tirsdag 18. juni 2019 kl 20.00-22.30. 

Sted:   Menighetshuset, peisestuen 

Referent:  Sokneprest John Egil Rø 

Møteleder:  Stig Asplin  

 

Til stede: 

Medlemmer: 

Folkelisten (FL): Nominasjonskomiteens liste (NL): 

Thorbjørn Brook Steen – forfall Stig Asplin  

Inger J. Schjerven Prizzi - forfall Åshild Watne 

Edvard Cock 

 

Linett Bjørkto-forfall 

Martin Guddal Halvorsen-forfall Fredrik Glad-Gjernes-forfall 

Katrine Kristiansen-forfall Varamedlemmer (NL) 

Kristian Kragøe Andresen Elise B. H. Thomassen - forfall 

Varamedlemmer (FL) Per Frode Hove – forfall 

Berit van der Hagen-forfall Inger Marit Brorson - forfall 

Jørgen H. Strøm-Andresen - forfall Christine Josepha Hauck  

---------------------------  

Sogneprest John Egil Rø    

  

  

 

Saker 

 

28/19 Konstituering av møtet 

John Egil Rø etterlyste årsmøtereferat som egen sak, jf gjennomført menighetens årsmøte 

søndag 28. april 2019. Det ble opplyst av Åshild Watne at dette er ferdig skrevet og skal sendes 

AU. Blir sak i augustmøtet. 

 

Han etterlyste også ferdigstilt kontrakt med driver av Holgerslyst Café. Saken vil bli tatt opp 

under Eventuelt  

 

Likeledes ba han om at sak 34/19 behandles i lukket møte da saken omhandler om personal-

messige forhold 

 

Åshild Watne meldte sak om sykkelstativ ved kirken til Eventuelt 

Kristian Kragøe Andresen anmodet om en kort orientering om Ntuzuma under Eventuelt 

Fredrik Glad-Gjernes ønsket å orientere fra Diakoniutvalget under Eventuelt 
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Vedtak 

Utsendt saksliste med de endringer med de innmeldte saker ved starten av møtet.  

Sak 34/19 behandles i lukket møte. 

 

29/19 Referat fra MR møte 25. april 2019 
 

Saksordfører: Stig Asplin 

Det forelå: 

Utkast til referat fra møtet 25. april 2019 

 

Referatet ble gjennomgått og kommentert. 

Det ble påpekt at revidert versjon av vedtektene ikke fulgte med.  

Reviderte vedtekter sendes ut på nytt til rådets medlemmer. 
 

Vedtak: 

MR godkjenner referatet fra møtet 25. april 2019. 

 

30/19 Kirkevalget 2019 
 

Saksordfører: John Egil Rø 

Det ble gitt en redegjørelse for Kirkevalget 2019. Menighetsrådet er valgstyre som er ansvarlig 

for at valget gjennomføres i henhold til reglene. Anne-Britt Myhre er den som koordinerer 

arbeidet i staben. 

 

Kandidatliste er innført i «Valgmodulen.»  Slik vil kandidatene fremkomme på valgkort som 

sendes inn. Menighetsbladet vil ha kandidatpresentasjon i Nr 2.  

 

Forhåndsstemming vil kunne gjennomføres i krypten i Oslo domkirke og på menighetskontoret 

i kontortid 10-14 fra 10. august. Kontoret må være bemannet med to personer for å 

gjennomføre dette 

 

Gjennomføringen av valget krever betydelig personellressurser for å betjene de fire valg-

stedene, Øraker, Bestum, Ullern vgs og Lysejordet, søndag 8. september kl 13-18 og mandag 9. 

september kl 09-21. Kandidater kan ikke være valgfunksjonærer. Dette ytes lønn for dette. 

Ungdom vil bli utfordret. Det trengs over 30 personer til dette. Det vil administrativt bli 

utarbeidet egne bemanningslister man kan meldes seg på. 

 

Etter valget vil det kreves personer som bidrar med sortering av bispedømerådsvalg-

stemmekonvolutter og opptelling av menighetsrådsvalget. 

 
 

Vedtak:  

MR tar orienteringen til etterretning. 

 

31/19 Nytt fra byggekomiteen – Barnehagen og menighetshuset 
 

Saksordfører: Stig Asplin 

Stig Asplin ga en redegjørelse for: 

 

1 Menighetshusombyggingen 



3 
 

De byggetekniske endringer for å få branngodkjenning med branndører inn til branncelle er nå 

klare bortsett fra vinduet i trappegangen. Dette er i prosess. Rydding utenfor tas som 

dugnadsarbeid. 

 

Det planlegges en gjennomgang av bygget for ferdigstillelse. Det er viktig at forhold som må 

rettes opp før denne meldes inn til Stig Asplin. 

 

Det gjenstår nå en sliping og midlertidig oppgradering/innkassing av menighetssalen samt 

arbeid med de resterende kontorer i 2. etasje. Men først må det avklares hvordan allerede 

utførte arbeider skal finansieres; vi kan ikke fortsette oppussingen før regningene er betalt.  

For disse arbeidene vil det etableres en kontakt og dialog med Ullern menighetshus venner. AU 

følger dette opp. 

 

 

2. Barnehagebyggingen 

Det er ingen indikasjoner på at entreprenøren ikke er i rute. Tiden er imidlertid knapp. Det er 

sentralt at papirflyten blir optimal i Plan- og bygningsetaten slik at brukstillatelse foreligger i 

august. 

 

Det som kan gjenbrukes av gammelt barnehageutstyr inn og ute vurderes i denne fasen. 

 

3. Ny representant til menighetshusets venner. 

Det ble orienter om status for arbeidet med og forholdet til menighetshusets venner. Årsmøte 

ble gjennomført 6. juni 2019 og Edvard Cock er valgt inn som selvstendig medlem. Nytt 

medlem fra menighetsrådet må velges. Christine Hauck ble foreslått. 

 
 

Vedtak: 

1. 

MR tar orienteringen om status for menighetshusombyggingen og barnehagebyggingen 

til etterretning. 

 

2.  

Christine Hauck velges som nytt menighetsrådsvalgt medlem i styret for Ullern 

menighetshus venner. Fredrik Glad-Gjernes oppnevnes som vararepresentant. 

 

32/19 Oppstart av barnehagen  
 

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen 

Kristian Kragøe Andresen informerte om nåstatus i arbeidet. Styrer Marte Kjøs Redfern er god 

gang med arbeidet. Gradvis oppstart med barn fra 19. august 2019. Menigheten må ha fått 

brukstillatelse inne dette tidspunkt. Bemanningen av barnehagen er på plass. Det er avholdt 

foreldremøte og møte med de ansatte. Økonomiforvaltningen er satt tu til en privat aktør, 

Colibrix etter anbefaling også fra andre menighetsbarnehager 

 

John Egil Rø orienterte om at det vil bli en egen gudstjeneste 1. september 2019 i forbindelse 

med barnehagens åpning. Arbeid med dette er igangsatt med ny styrer. 
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Vedtak: 

MR tar orienteringen til etterretning. 

 

 

33/19 Evaluering av skjenkebevilling i Holgerslyst Cafe  

 

Saksordfører: Stig Asplin 

Det forelå: 

Udatert vedlegg med notat fra John Dahl Lohne med en situasjonsrapport 

 

1. Driften 

Stig Asplin redegjorde for erfaringsdeling med John Dahl Lohne og gikk igjennom hans 

situasjonsrapport om erfaringer fra det første driftsåret. Menigheten bør være aktive i sin bruk 

av Holgerslyst Café til catering ved arrangementer og besøk for øvrig. Slik etableres denne 

virksomheten i lokalmiljøet og menigheten gir positive signaler om tilbudet til lokalmiljøet. Vi 

bør også stimulere til samarbeidsarrangementer, jf Petter Dass-kvelden, som innarbeidet kaféen 

i menigheten. 

 

Det ble påpekt at menigheten bør finne frem til gode ordninger med Holgerslyst Café når det 

gjelder kirkekaffe etter gudstjenesten og stimulere til et aktivt samarbeid her. Åpningstidene 

bør derfor tilpasses dette slik at menigheten kan inviteres til kirkekaffe som menigheten dekker 

i disse lokalene og ikke ha eget «konkurrerende» tilbud i våpenhuset/utenfor kirken. Det betyr 

at et slikt tilbud må informeres om i agende og muntlig i forbindelse med avslutning av 

gudstjenesten. Denne problemstillingen var også tatt opp i Diakoniutvalget. MR anmoder om at 

staben går igjennom dette til høsten og finner frem til ordninger som ivaretar et samarbeid 

mellom menighet og kafé i tråd med intensjonen. 

  

2. Skjenkebevillingen 

Det vises også til vedtak i sak på møte i juni 2018 der det var forutsatt en konkret oppfølging 

var at det da ble vedtatt evaluering etter et år. Reglene i sak 68/18 ble gjennomgått. 

 

Notatet fra John Dahl Lohne ble gjennomgått og kommentert og de erfaringer menigheten har 

gjort seg dette første driftsåret ble kommentert. Det ble også fremholdt at alminnelig skjenking 

og skjenking i lukkede selskap er to ulike forhold. Flere vaktla at det ikke skal være et 

«drikkepress» i menighetshuset. 

 

Det er ikke rapportert om uønskede hendelser etter at skjenkebevilling er gitt. Det er ved noen 

anledninger tatt opp spørsmålet om markedsføringssiden av skjenkebevillingen og at tilbudet 

skal være diskret. 

 

Spørsmål om aldersgrensen på 25 år er hensiktsmessig og om bestemmelsen at skjenking ikke 

skal foregå i skolens/barnehagens åpningstid er kommet opp som særlige problemstillinger. 

 

Disse spørsmålene ble grundig drøftet og belyst. 

 

Åshild Watne fremhold at hun prinsipielt ikke ønsker tillempninger av de regler som er fastsatt, 

i en retning som er «liberaliserende.» 
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Vedtak: 

1. Menighetsrådet tar drøftingen om kirkekaffe etter gudstjenesten i kaféen til 

etterretning og ber staben følge opp dette slik at kaféen blir et møtested etter de 

aktuelle gudstjenesten. Iverksettes fra høsten 2019. Det er ønskelig at kafeens 

åpningstider tilpasses dette. 

 

2. Menighetsrådet vedtar følgende endring i de fastsatt retningslinjer, jf MR 66/18: 

 

Punkt 5  

«Skjenking er stengt i skoletidens- og barnehagens åpningstid.»  

Denne begrensningen utgår fra reglene: 6 stemmer for, en stemme mot. 

 

Punkt 1 

«Ungdom under 25 år skal ikke kunne kjøpe alkohol» endres til «Ungdom under 21 

år skal ikke kunne kjøpe alkohol.» 5 stemmer for, en stemme mot.  

Edvard Cock var ikke tilstede under denne avstemningen. 

 

Punkt 7 

«Øl og vin skal oppbevares under disk og ikke synlig «reklameres for.»» 

Menighetsrådet går inn i en prosess med driver for å finne frem til en praktisering av 

denne bestemmelsen som presiserer denne bestemmelse og gir føringer for hvordan 

dette skal etterleves i praksis. Enstemmig. 

 

Punkt 8 

Reglene vil bli evaluert årlig. Enstemmig. 

 

 

34/19 Personal –og stabssituasjon 

Behandlet i lukket møte. 

Saksordfører: menighetsrådets leder 

  

Daglig leder 

Kirkelig fellesråd, jf e-post fra Kirkelig fellesråd ved personalsjef Trine Lise Wefald onsdag 

12. juni 2019, har i samråd med Ingvil Eliassen besluttet at hun, med umiddelbar virkning, går 

ut av stilingen som daglig leder i Ullern menighet.  

Følgende plan er lagt for å ivareta driften fra i dag og inntil ny daglig leder er på plass. 

• Odd Vegge vil ivareta de mest nødvendige oppgaver hva angår økonomi, dvs 

sørge for at regninger blir betalt. 

• Stabens arbeidshverdag går sin gang.  

• Menighetsrådet må klare seg selv, inntil ny daglig leder er på plass.  

• Staben kan kontakte Odd Vegge eller HR-sjef med konkrete forespørsler. 

• Åpning og stenging av kirken/kapellet åpnes/stenges til gravferd de ukene Anne-

Britt Myhre har ferie må det finnes en løsning for, og det vil søkes løst ved hjelp 

av staben.   
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KfiO vil jobbe med å finne en ny kandidat til stillingen som daglig leder for Ullern menighet,  

MR-leder informerte om kontakten med personalavdelingen i fellesrådet og forsikret at han og 

AU vil følge opp saken videre 

 

Saken ble kommentert. 

  

Ny kantor  

Fellesrådet har meddelt at de har omplassert Hallgeir Schiager til ny kantor i 80%stilling i 

Ullern. Menighetsrådet vil senere bli seg forelagt spørsmålet om bruk av den resterende 20% 

stillingen. Ny kantor tiltrer 2. september 2019. 

 

Avskjed for kantor Tom Eirik Bru-Olsen.  

Avskjedsgudstjeneste vil bli avhold 23. juni 2019 kl 11 med Ullern Vokale. Kirkekaffe etterpå i 

menighetshuset med overrekkelse av gave, et maleri av Veslemøy Nystedt Stoltenberg, og 

taler. MR bidrar med praktisk bistand i tillegg til familien Eie. 

  

Vedtak: 

MR tar orienteringene til etterretning. 

 

35/19 Møteplan høsten 2019 
 

Saksordfører: Stig Asplin 

Møteplan ble gjennomgått. Nytt menighetsråd trer i virksomhet 1. november 2019 
 

Vedtak: 

Følgende møtedatoer fastsettes for høsten 2019 

- 29. august 2019 etter kveldsmessen kl 18.30 

- 26. september 2019 etter kveldsmessen kl 18.30 

- 17. oktober 2019 etter kveldsmessen kl 18.30 

 

36/19 Referat- og orienteringssaker 
 

Saksordfører: Stig Asplin 

▪ Referat fra møte i AU 16. mai 2019 
 

Vedtak: 

MR tar orienteringen til etterretning. 

 

37/19 Eventuelt 

Fra Diakoniutvalget 

Fredrik Glad-Gjernes orienterte fra utvalgsmøte 

- DU ønsket et fornyet fokus på kirkekaffe i kafélokalene. 

- Du er opptatt av profesjonelle systemer rundt organisering av frivillige i menigheten. 

Det er muligheter for å følge opp og effektivisere kontakte med våre kontakter. 

 

Sykkelstativ ved kirken 

Åshild Watne refererte til at det er behov for sykkelstativ ved kirken som muliggjør fastlåsing 

av sykkel. AU anmodes om å undersøke muligheten og egnet plassering. 
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Kontrakt med driver av Holgerslyst Café 

Edvard Cock redegjorde for kapasitetsgrunner som bakgrunn for at kontrakten ikke er 

ferdigstilt. Dette vil skje før sommeren. 

 

Ntuzuma 

Kristian Kragøe Andresen refererte til at det er reist spørsmål om overføring av midler til 

Ntuzuma. Det ble gitt en orientering om at midler er overført til presten Jostein Nesvåg som 

forestår forvaltning og regnskapsførsel av disse midlene på bakgrunn av den krevende 

situasjonen i menigheten. 

 

Vedtak: 

MR tar orienteringen i Eventueltsakene til orientering. 

 


