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Referat fra møte i Ullern menighetsråd 

torsdag 24. oktober  2019 kl. 19:15 
 

Sted:   Menighetshuset 

Referent:  Stig Asplin 

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: Inger Marit Brorson, Berit van der Hagen, Jørgen Strøm-Andresen, 

Inger Johanne Schjerven Prizzi, Fredrik Glad-Gjernes, Åshild Watne, Christine Hauck, 

Kristian Kragøe Andresen, Stig Asplin og prosten i Vestre Aker, Elisabeth Yrwiung 

Guthus, som stedfortreder for sognepresten.   

Dagsorden:  

57/19 Godkjennelse av dagsorden og innkalling.  

Vedtak: Godkjent.  

 

58/19 Godkjennelse av referat fra forrige MR-møte 

Det forelå ikke referat fra forrige møte. Odd Vegge bes om å sende ut referatet så snart som 

mulig, slik at vi kan gi det vår godkjenning per epost.  

Vedtak:  

 

59/19 Sokneprestillingen 

Det var 2 søkere til sognepreststillingen, Jorund Andersen og Hans Aage Gravaas. Det var 

mange som ytret seg og samtlige til fordel for vår egen kapellan som nyter stor respekt og 

anerkjennelse i menigheten. Det ble fremhevet at ungdomsarbeidet er og blir vårt viktigste 

satsingsområde, selv om menigheten favner et bredt spekter av aktiviteter. Hans Aage Gravaas 
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er også en kompetent søker som har fått gode skussmål fra blant annet Ris og Østenstad 

menigheter der han har vært vikarprest. Begge blir innkalt til intervju 6 november.  

 

Vedtak: "MR velger Kristian Kragøe Andresen som Ullerns representant i innstillingsrådet."  

 

60/19 Søknader om fritak fra MR-perioden for to vararepresentanter   

Mye begeistring ble ytret fra de siste fire år i MR. Det har vært en svært aktiv periode og mye 

har blitt gjort. Mye arbeid har blitt nedlagt i etableringen av ny barnehage og den store 

oppgraderingen av menighetshuset med ny menighets-kafé, nye kontorer og ny trappegang med 

heis. Mange understreket viktigheten av å fullføre prosjektet med å bygge glassgang, nye 

ungdomslokaler i kjelleren og ny storsal i det gamle kapellet. Det ble også understreket hvor 

viktig det er å dempe generasjonsmotsetninger i menigheten og bygge fellesskap og styrke 

frivilligheten i menigheten. Lydanlegget i kirken må fornyes og orgelet må vedlikeholdes!  

 

Vedtak: "Diskusjonen tas til etterretning. Avtroppende MR ønsker det nye rådet lykke til!" 

 

61/19 Referat og orienteringssaker. 

a) Sist lørdag var det vellykket oppstart av tiltak for 11-12-åringer: Tweensklubben 

Chilli med 37 deltagere sist lørdag. 

b) Ansettelse av daglig leder er nært forestående. 

.  

  

Det gamle rådet ble takket av med pizza fra Holgerslyst Café og hjemmelaget kake. 

 

 

Oslo, 25.10.19 

Stig Asplin 

leder 


