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Referat fra møte i Ullern menighetsråd 

torsdag 10. oktober  2019 kl. 19:15 
 

Sted:   Menighetshuset 

Referent:  Odd Vegge 

Møteleder:  Stig Asplin  

 

Innkalt: 

Medlemmer: 

Folkelisten (FL): Nominasjonskomiteens liste (NL): 

Thorbjørn Brook Steen  Stig Asplin  

Inger J. Schjerven Prizzi  Åshild Watne 

Edvard Cock 

 

Linett Bjørkto 

Martin Guddal Halvorsen Fredrik Glad-Gjernes 

Katrine Kristiansen Varamedlemmer (NL) 

Kristian Kragøe Andresen Elise B. H. Thomassen  

Varamedlemmer (FL) Per Frode Hove  

Berit van der Hagen Inger Marit Brorson  

Jørgen H. Strøm-Andresen  Christine Josepha Hauck  

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

Fungerende sogneprest Jorund 

AndersenndersenAnderseAndersen   

 

Andersen  

  

 

Saker 

Til stede på møtet: Thorbjørn Brook Steen, Inger J. Schjerven Prizzi, Edvard Cock, Kristian 

Kragøe Andresen, Stig Asplin, Fredrik Glad-Gjernes, Christine Josepha Hauck, Inger Marit 

Brorson og fungerende sogneprest Jorund Andersen.  

Dagsorden:  

50/19 Godkjennelse av dagsorden og innkalling.  

Vedtak: Godkjent.  

 

51/19 Godkjennelse av referat fra forrige MR-møte 

Vedtak: Godkjent. 

 

52/19 Status ny barnehage 

Notat fra Kristian Kragøe Andresen om status på økonomien. Inventar- og utstyrssiden var ikke 

planlagt godt nok.  

 

Vedtak:   

Orienteringen fra Kristian Kragøe Andresen tas til etterretning.  
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Det må lages en FDV-plan. Husbanklån og interne lån fra Tinken-fondet må formaliseres i 

husleieavtale med barnehagen. 

 

MR må så snart som mulig se de budsjettmessige implikasjonene av byggekostnadene. 

Barnehagens driftsbudsjetter må også fremlegges for rådet. 

 

Alle lån fra Tinken-fondet, inkludert menighetshuset, må gjennomgås og formaliseres. 

 

53/19 Søknader om fritak fra MR-perioden for to vararepresentanter   

Fredrik Glad Gjernes har søkt om fritak med begrunnelse i at han har sittet i rådet i 10 år. 

Elisabeth Rø har søkt om fritak med begrunnelse i at mannen har nylig sluttet som prest i 

menigheten. 

 

Konsekvensen er potensielt at man blir sittende med tre vararepresentanter i stedet for 5 

 

Vedtak:  

Fredrik Glad Gjernes og Elisabeth Rø gis fritak fra å sitte i rådet. 

Det undersøkes med Kirkerådet om to kandidater som ikke kom med ved loddtrekning, likevel 

kan gå inn som vararepresentanter. 

 

54/19 Daglig leder-stillingen 

Det foreligger ikke søkerliste p.t. 

 

Vedtak 

AU gis fullmakt til å være med og velge kandidater som skal intervjues og uttale seg om hvem 

som skal tilsettes. 

 

55/19 Referat og orienteringssaker. 

a) Det var offisiell åpning av barnehagen 9.10.19. Bydelsutvalgsleder og –direktør var til 

stede. 

b) Menigheten har fått 50 000,- til å kjøpe inn podium / scene til kirken. Det koster 

70 000,- og det krever at man har en plan for lagring av elementene. Mulig man kan få 

orkestre til å være med og bidra økonomisk. 

c) God stemning i staben. Manko på folk. Er ikke tilgjengelige nok. Vi sliter med å få 

telefon-systemet til å fungere etter hensikten.  

d) Flott avslutning for John Egil Rø. Fikk et maleri av Mari Wirgenes i avskjedsgave. 

e) Neste uke starter en klubb for tweens. 

f) Vi har startet med dåpsmøter for flere dåpsfamilier før superonsdag.  

g) Fra nyttår: Familiegudstjeneste på fast søndag i måneden slik at dette blir forutsigbart. 

h) Vi er i gang med samarbeid med barnehagen. Samling i barnehagen hver 2. uke. 

i) Barnehagesamlinger før jul samler mange barn og er utvidet sammenlignet med i fjor. 

j) En del barnefamilier ønsker at det arrangeres menighetstur til f.eks. Fagerli. En sak for 

MR. 
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56/19 Eventuelt.   

- Budsjett TOL: Vedtatt 

- Lydanlegget i kirken: Har vært lynnedsslag. Anlegget er defekt slik det er nå. Dette er 

kjøpt av Ullern menighet. KfiO tar ikke ansvar for dette anlegget slik det foreligger. Det 

kommer klager fra menighetsmedlemmene på at lyden i kirken er svart dårlig. 

 

Vedtak: MR forutsetter at fellesrådet tar ansvar for at det er lydanlegg i Ullern kirke. 

Det må være god lyd til jul. 

 

- Trappa ut fra storsalen: Det er mulig å lage en provisorisk trapp for minimal kostnad. 

Kan høre med menighetshuset venner om de kan sette opp en trapp på dugnad. Dette er 

et ønske fra menighetens eldre. 

Vedtak: Torbjørn (han har bygget mange trapper), Stig og Fredrik lager trapp på 

dugnad.  

 

- Butleren: Avtale med Butleren må følges opp. Vi må få en samstemthet om visjonen 

om kafeen. Driftsavtalen må sluttføres og signeres. AU bes om å ta tak i denne saken. 

(Vi trodde vi skulle få mer en kafé enn en restaurant. MR bør gå inn i det og vurdere om 

den kan brukes på litt annen måte. De er gode på å lage mat av restaurant-kvalitet. 

Søndagsmiddagen er fantastisk. Bør ha dialog om utvalg. Ønsker at kafeen skal bli et 

møtested: Åpningstider – kirkekaffe. Ønske om dialogmøte. Vi må ta stedet i eie. Ha 

arrangementer der. Oppfordring til AU til å ta tak i denne saken.) 

 

 

 

Oslo, 10.10.19 

Odd Vegge 

Fung. daglig leder 


