
Referat fra møte i Ullern menighetsråd 

17. Desember 2019 kl. 18:00 – 21:00 
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Sogneprest Jorund Andersen 

AndersenndersenAnderseAndersen   

   

 

 

   

Daglig Leder Kim S Christie Østberg    

    

    

 

Saker 

Til stede på møtet: Kristian Kragøe Andresen, Stig Asplin, Jorund Andersen, Kim S Christie 

Østberg, Åshild Watne, Berit van der Hagen, Christine Hauck og Per Schønberg-Hansen.   

Forfall: Edvard Cock, Katrine Kristiansen, Nima Halvorsen, Felicia Branstedt Broch, 

Caroline Bettum Solberg, Anne Lene Petersen, Linda Storeide, Øystein Aurlien, Berit 

Sivesind. 

 

Organist Halgeir Schiager deltok under sak 80. 

 



 

 

 

Dagsorden:  
 

72/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

73/19 Referat fra MR møte November 2019  

Vedtak: Godkjent 

 

74/19 Regulert budsjett for 2019 

 Forslag til regulert driftsbudsjett for 2019 og investeringsbudsjett vedlagt  

 

Forslag til vedtak:  

Fremlagt regulert driftsbudsjett for 2019 og investeringsbudsjett godkjennes 

 

Diskusjon rundt leieinntekt fra kaféen og leieavtalen. 

 

Vedtak: Det fremlagte budsjettet ble godkjent.  

 

75/19 Forslag til Budsjett for 2020 
 

 

Skisse til budsjett for 2020 legges frem til drøfting. Det ble påpekt at budsjettet må 

balansere. Administrasjonen må jobbe frem et detaljert budsjett senere, og evt be om 

budsjettrevisjon dersom det viser seg at noen av postene ikke er realistisk.  

 

Vedtak: «Det fremlagte budsjettforslaget ble godkjent med den korreksjon at 

budsjettet skal være i balanse. Hvis det viser seg at budsjettet ikke er realistisk må det 

så snart som mulig legges frem korreksjonsforslag for MR etter at økonomiutvalget 

har behandlet det.»    

 

76/19 Oppnevning av komitéer og utvalg. 
 

Foreløpig drøfting.  Det er opp til MR å bestemme hva slags komitéer og utvalg vi vil 

ha. Mange har vært med tidligere og det er naturlig å spørre hvem som kan tenke seg å 

fortsette. MR-medlemmer bør delta i de fleste, men ikke nødvendigvis i alle.  

Diakoni utvalget må settes i gang med nye folk.  

Kompetanse og lyst må kombineres for å få gode operative utvalg.  

 

Vedtak: «Vi fastsetter det endelige utvalgsstrukturen på seminar 11. januar.» 

 

 

 



77/19 Planlegging av seminaret for MR og staben lørdag 11. januar 

 

Hold av hele dagen! Det blir et dags-seminar fra kl 10-18 så middag fra kl 19:00 

hjemme hos Stig hvor vi skal lage maten selv. Per Schønberg-Hansen tar ansvar for 

menyen. 

Seminar: Vi tenker oss en inspirasjonsdag der vi bli kjent med hverandre og setter 

fremtids planer på dagsorden. Hvor vil vi satse? Hvordan kan vi rekruttere og 

inkludere flere i våre mange aktiviteter? Frivillighet, rekruttering og planer er temaene 

vi skal se på. Staben skal presentere arbeid vi driver med, tendenser vi ser og hva vi 

har lyst å stase på. 

 

Vedtak: Seminaret for MR og Stab blir lørdag 11 januar kl.10 og vi tar siktet på at vi 

kan spise middag kl.19 hjemme hos Stig hvor vi lager maten selv. Påmelding innen 

06.01.2020 pr epost til ko929@kirken.no».   

 

 

 

78/19 Plassering av søppel containere 
 

Vedtak: «Det søkes om å bygge et skur for avfallscontainere sydvest for kirkeporten.»  

 

 

79/19 Søknad om fritak fra vervet som vararepresentant til MR fra Berit Sivesind 

 

Berit Sivesind stod ikke på valglisten, men ble valgt inn som 4 vararepresentant ved en 

såkalt slenger. Hun har søkt seg fritatt fordi hun er opptatt på annet hold hver torsdag 

og dessuten har sittet i MR tidligere.  

Vedtak: «Berit Sivesind fritas fra vervet som vararepresentant. Thorbjørn Brook Steen 

blir 5. vara.» 

 

 

 

80/19 Vedlikehold og oppusning av orgel. 

Prosjekt 1 - Orgelet er slitt, men er bevaringsverdig. Det klinger ganske surt, er ustemt, og det 

er mye støv. Overhaling er nødvendig for å få den på en akseptabelt stand.  

Prosjekt 2 – instrumentet må bli mere anvendelig.  

Det vil koste ca. 300 000 for hver av prosjektene. Det er FR som skulle finansiere, men de 

siste årene har det blitt sånn at det må være egenkapital. Detaljert beskrivelsen av hva må 

gjøres kommer når vi får anbud.  

Kan søke til Eckbo legat for økonomisk støtte https://www.eckbos-legat.no/  

Vi må ha en komité som styrer innsamlingen. Skattefri fradrag for de som gir til 

innsamlingen.  

Halgeir Schiager skal gjør et framstøt for bygningssjefen og beskrive situasjon som det er.  

Må ha saken i menighetsbladet. 

mailto:ko929@kirken.no
https://www.eckbos-legat.no/


 

Vedtak:   

i. MR oversende organistens påpekning av vedlikeholdsbehov for orgelet til 

Kirkevergen/FRiO.  

ii.  MR går inn for å anskaffe et system for elektronisk regulering av stemmene 

under orgelspill.   

ii. Det planlegges en innsamlingsaksjon for å skaffe midler til formålet, gjerne 

knyttet til orgelkonserter i kirken. 

 

81/19 Delegert Fullmakt 

 

Vedtak: «Daglig leder Kim S. Christie Østberg gis med dette fullmakt til å ivareta den 

daglige økonomiforvaltningen i menigheten i tråd med vedlagte fullmakter.» 

 

 

82/19 Møteplan vår 2020 
 

Vedtak. «Møteplan for AU/MR for vårsemesteret.  

23 januar 

27 februar  

2. april 

7 mai  

11 juni» 

 

 

 

83/19 Referat- og orienteringssaker 

i. Jorund er ansatt som Sogneprest 

ii. 12. jan innsettelsen av Kim og presentasjon av MR  

iii. 26. jan innsettelsen av Jorund 

 

Vedtak: Godkjent 
 

 

 

84/19 Eventuelt –  

 

i. Anne Lene Pedersen sendt melding om sak til MR der hun informerer om at hun 

vil melde seg ut av norske kirke. Anne Lene Petersen kom ikke selv til MR møte.   

 

Vedtak: «MR tar til etterretning at Anne Lene Pettersen ønsker om å tre ut av rådet fordi 

hun har til hensikt å melde seg ut av den norske kirke. Linda Storeide rykker da opp som 

den 10. medlem av menighetsrådet. 4. vara blir da Thorbjørn Brook-Steen og 5. vara blir 

Jostein Nesvåg.» 

 



ii. Kapellan stilling lyses ut 8. jan.  Utlysnings teksten må fastsettes. Nye kapellan 

må utfyller Petter og Jorund. Vi trenger en person som vet at vi er en menighet i 

utvikling. Det er en stilling som skal spisses. Kristian kan være med i ansettelses 

utvalget. De som har innspill kan sende mail til Kristian. 

 

Vedtak: «MR delegerer til AU å utforme forslag til utlysningstekst til kapellan stilling. 

Kristian Kragøe Andresen velges som MR’s representant i ansettelsesprosessen.».  

 

 

 

 

Oslo,  23.12.2019 

 

Stig Asplin 

Leder 

 


