
Ullern menighetsråd 

Referat menighetsrådsmøte – Tirsdag 15. september 2020 
 

Dato:   Tirsdag 15. september kl 19:00 – 22:30 

Sted:  Ullern menighetshus 

Referent:  Daglig leder Kim S Christie Østberg 

Møteleder:  Stig Asplin  

 

Innkalt: 

Medlemmer:       Varamedlemmer:  
   

 
   Stig Asplin   Thorbjørn Brook-Steen 

 
Kristian Kragøe Andresen    Øystein Aurlien 

 
Edvard Cock 

 
 

  Per Schønberg-Hansen 

Katrine Kristiansen   Åshild Watne 

Nima Halvorsen    

Felicia Bränstedt Broch    

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, Øystein Aurlien, Åshild Watne, Berit van der Hagen, 

Christine Hauck og Caroline Bettum Solberg. 

Petter Dille (kapellan) var med for første sak om diakoni. 

Advokat Thomas Håkonsen var med på Zoom for sak 44/20. 

 

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

 Thorbjørn Brook-Steen og Linda Storeide. 



 

 

 

42/20  Referat fra MR møte 1. september 2020  

Saksordfører: Stig Asplin 

 

Referatet ble gjennomgått og kommentert. 

Vedtak: 

MR godkjenner referatet. 

 

 

43/20 Diakoni plan og diakon stilling 

Saksordfører: Jorund Andersen 

 

Orientering om diakoniplan og veien videre. 

Innspill fra MR: 

 

• Skape møteplasser. 

• Diakoni for barn og unge. 

• Bygge landsbyen 

• Natteravn ordning? 

• Hva betyr diakoni? 

• Bruke Ullern frivillighetssentral. De vil gjerne bidra. 

• Eldre som ressurs ikke bare mottaker av omsorg.  

• Frivillighets koordinator – diakon skal også være den som rekrutterer frivillige. 

• Grønne profilen til menigheten må økes. 

• Kampen for rettferdighet. 

• Skaperverk.  

• Løfte blikket og tenke større. 

• Hva betyr besøkstjenesten i 2020? 

• Koordinere med Ruter sin Rosa busser. Man kan ringe og bestille hvor du vil bli kjørt 

på forhånd så kjører rosa bussen man ditt (til kirken). Erstatter kirkekyss? 

• Mandag til «eldres dag» i menigheten. 

• Informasjon – hvordan får vi tak i folk? 

• Involverer barnehagen med de eldre. 

 

 

Vedtak: 

Tar planen til orientering og jobber videre med den. 

 

 

 

 

 

 



44/20 Regler for alkoholservering i menighetshuset 

Saksordfører: Stig Asplin 

MR har flere vedtak som gjelder alkoholservering i menighetshuset. Det siste vedtaket er fra 

juni 2019. Der star det at reglene skal evalueres årlig, hvilket nå gjøres. Først referes de to 

tidligere vedtakene:  

66/18 Alkoholservering i kafeen og på menighetshuset  

«Vedtak:  

1) Driveren av Holgerslyst Café gis anledning til å servere alkohol til sine gjester under 

følgende forutsetninger:  

• Ungdom under 25 år skal ikke kunne kjøpe alkohol.  

• Det skal ikke selges brennevin i Caféen.  

• Det er spiseplikt ved servering av alkohol.  

• Skjenking stenger senest kl. 21.00 på torsdager.  

• Skjenking er stengt i skoletidens- og barnehagens åpningstid.  

• Det skal være en god dialog mellom driveren og menigheten (v/daglig leder) slik at cafeen 

kan gjøres alkoholfri ved ulike arrangementer med barne-/ungdoms-/familieprofil.  

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

• Skjenkebevillingen evalueres etter 1 år, men menigheten/staben forbeholder seg retten til å 

gjøre endringer i forutsetningene underveis ved uheldige konsekvenser av skjenkebevillingen.  

• Driveren følger Alkoholloven § 8-11* i tillegg til å være seg særdeles bevisst på hvilket 

måtehold cafeens lokasjon krever.   

2) Leietakere av menighetshuset pålegges ikke særlige restriksjoner med hensyn til alkohol til 

lukkede arrangementer, men må forholde seg til offentlig regelverk. Leietagere som ikke 

utviser godt skjønn når det gjelder skjenking av alkohol i menighetshuset, kan utestenges fra å 

leie i fortsettelsen.  

3) Stab og menighetsråd oppfordres til å være seg bevisst hvilket eksempel som settes ved 

eget forbruk. * Forbud mot salg, utlevering og skjenking til rusmiddelpåvirkede personer: 

«Det er forbudt å selge, utlevere eller skjenke alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart 

påvirket av rusmidler, eller skjenke alkoholholdig drikk på en slik måte at vedkommende må 

antas å bli åpenbart påvirket.» 

33/19 Evaluering av skjenkebevilling i Holgerslyst Cafe  

«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 gudstjenestene. 

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.  

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.» 

--- 

 

Avtalen med nåværende driver av kaféen er hevet pga vesentlig mislighold, dvs. manglende 

betaling av husleie. Det har også i lengre tid vært misnøye med driverens manglende 

oppfølging av de vedtatte retningslinjer. Det gjelder særlig punkt 7 om at øl og vin skal 

oppbevares under disk og ikke synlig reklameres for. Dette punktet ignorerer han fullstendig, 

selv om det har vært påtalt en rekke ganger.  

Det har ellers vært misnøye med hans reklamering, og da spesielt: «Vi holder oppe så lenge 

dere har noe i glassene!» Dette utsagnet bruker han bevisst i markedsføringen, både på 

facebook og på plakater. Dette er et klart brudd med den profilen vi ønsker kaféen skal ha.  

Det er således åpenbart at driveren bryter både punkt 3 (om spiseplikt ved servering av 

alkohol), punkt 4 (om stengetid på torsdager) og 7 (om at øl og vin skal oppbevares under 

disk).  

Saken må også sees i lys av den pågående tillitskrisen mellom driver og menighetsrådet.  

 

 

 

Vedtak fattet enstemmig: 

Det vises til MR-sak 66/18 og MR-sak 33/19. MR beklager på det sterkeste at Butleren 

Catering ikke overholder de retningslinjer og føringer gitt for å tillate alkoholservering i 

kafeen. I særlig grad gjelder dette alkoholreklame. Butleren Catering har etter gjenåpning i 

mai gjentatte ganger brutt disse føringene, noe som også er påpekt overfor driveren. Bruddene 

er forsterket i omfang etter at MR så seg nødt til å heve kontrakten, noe vi har god 

dokumentasjon på. Under normale forhold ville MR trukket tilbake tillatelsen til å servere 

alkohol med umiddelbar virkning. I og med at avtalen med kafé-driveren er hevet og det 

foreligger en rettstvist overlater vi til vår advokat å ta stilling til hvordan dette skal 

effektueres. 

 

45/20 Gjennomgang av årsmelding, årsregnskap og årsmøte 

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen 



 

Årsmelding fremover skal være mere visjonær 

 

Årsmøte – gudstjeneste, kirkekaffe og så årsmøte. Vi oppfordrer alle i MR til å komme. 

 

46/20 Revidert budsjett 2020 

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen 

 

Vedtak: 

 

Menighetsrådet godkjenner revidert budsjett. 

 

 

47/20 Corona tiltak fremover/Jul  

Saksordfører: Stig Asplin 

Saken utsettes til neste møte. 

 

48/20 Kirkenytt – redaksjons ansvarlig  

Saksordfører: Jorund Andersen 

 

Orientering om organisering og fremdrift av Kirkenytt. Drøfting av redaktøransvar. 

 

Vedtak: 

MR godkjenner at Petter Dille overtar redaksjons ansvar for Kirkenytt. MR opprettholder 

redaksjonskomite. 

 

49/20 Kjøkken gulvet Holgerslyst Cafe 

Saksordfører: Kim Christie Østberg 

 

Kjøkkengulvet på cafeen har vesentlig bruks/mekaniske skader. Dette er antagelig på grunn 

av valg av feil materialer når kjøkkenet opprinnelig ble bygd.  Dersom vi ikke utbedrer gulvet 

risikerer vi at Mattilsynet stenger cafeen frem til gulvet svarer til de forventede standarder. Vi 

har nylig hatt en befaring med Norsk Epoxy som har kommet med et tilbud som koster kr 

39 000,- eks mva.   

 

Vedtak: 

 

MR delegerer ansvar til Christine Hauck til å få en ny pris på oppusning av kjøkkengulvet.  

Menighetsrådet sender en henvisning til og ber Ullern Menighetshusets Venner (UMV) å 

betale for oppussing av kjøkken gulvet i Holgerslyst Cafe. 

 

 

50/20 Messehagel 

 



Oddrun Eie har som kjent ansvaret for kirkens tekstiler. Det inkluderer bla messehagler og 

ellers de liturgiske plagg som hører kirken til. 

Ullern kirke har to hvite messehagler. Det ene er gammel, trolig fra 1903, kirkens byggeår. 

Det bærer preg av å ha vært mye i bruk, og det trengs derfor en vurdering for å finne ut hva 

som må gjøres for at det ikke skal ødelegges mer. 

I den forbindelse lette hun etter noen som kunne foreta en vurdering, og inne på Kirken.no fant 

hun endelig fram til noen som kan hjelpe. 

Det er Museumssenteret i Salhus med bevaringstjeneste. Tekstilatelieret der kan bistå med 

gode råd og også inngå avtale om konservering. De sier at restaurering av kirketekstiler må 

settes bort til fagkyndige.  

Det vi kan gjøre, er å sende messehagelen til dette Tekstilatelieret. De bruker «Bring», fra dør 

til dør i slike forsendelser. De vil veilede i forhold til hvordan man skal pakke og sende 

messehagelen. 

Den jobben de gjør med å vurdere og gi råd, koster 2000kr. 

Før de gjør noe som helst, fryses messehagelen ned, for å sikre at det ikke er uønsket liv i det. 

Det koster 500kr 

De kunne melde at vi kan søke Riksantikvaren om tilskudd til konservering. De leverer da 

med en vurdering som vil være viktig som dokumentasjon på status for messehagelen, og 

behov for restaurering. 

Oddrun tar jobben med å sende til vurdering og senere søke om tilskudd, så Menighetsrådet 

må kun ta stilling til om vi skal gjøre det. Hun trenger også å vite hvem hun skal forholde seg 

til i ettertid, f.eks. et navn/en ansvarlig. 

Oddrun har sydd messehagel og stola til en kirke i Østfold, så hun er ikke helt ukjent med 

hvordan man behandler slike verdifulle liturgiske plagg, men hun mener at hun trenger en 

ekstern vurdering på hva som må gjøres med den gamle messehagelen. Det er viktig at det blir 

gjort noe med den, hvis den fortsatt skal være i bruk. Hvis ikke anbefaler hun at den tas ut av 

bruk. Oddrun ser også at det trengs noen poser til å oppbevare messehaglene i. Det kan hun 

sy, men hun vil bare dere skal vite at det er et behov. De må være i vasket bomull.  

 

Vedtak:  

MR delegerer ansvar til Oddrun Botnen Eie for å sende messehagelen fra 1903, den hvite, til 

vurdering, samt å søke tilskudd til konservering fra Riksantikvaren. 

Dette innbefatter kostnader til forsendelse til/fra med Bring dør-til-dør, nedfrysing og 

vurdering av status og restaureringsbehov. Frysing og vurdering koster kr 2500,-. Frakt er 

etter Brings priser for sikker frakt. 

Etter avtale med MR legger Oddrun Botnen Eie ut for kostnadene. 

Eventuelt uforutsette kostnader må komme i tillegg, men vurderes selvsagt underveis. Vi må 

eventuelt betale for den hjelp de gir vedrørende søknad til Riksantikvaren. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkirken.no%2F&data=02%7C01%7Cko929%40kirken.no%7C7170f111aee1483ea37908d84ea8218c%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637345831307302977&sdata=b7%2BPabyi2AKmDtfnV%2FpPEPtU44GaQzPJ8KiImPcBucQ%3D&reserved=0


 

 

 

51/20 Møteplan AU og MR høst 2020 

Saksordfører: Kim Christie Østberg 

 

Forslag: 

 

Oktober –       AU – 6.10.2020 

  MR – 22.10.2020 

November –    AU – 10.11.2020 

  MR – 26.11.2020 

Desember -  AU – 1.12.2020 

  MR – 17. 12.2020 

 

Sak 52/20 Leiligheten i menighetshuset/vaktmester stilling   

Saken utsatt til neste møte. 

 

Sak 53/20 Legat representant 

Saksordfører: Jorund Andersen 

Oppnevning av et menighetsråds medlem som representant i styre i Samsings/Signe 

Ødegaards legat. 

Vedtak: 

Åshild Watne stiller som MR sin representant. 

 

 

Eventuelt:  

i. Kirkeordning – de vil ha innspill fra flest mulig for å bygge en god ny 

struktur. Per-Erik Schønberg-Hansen sender ut spørsmåls listen på 

epost til alle in MR og han skal koordinere det videre. 

ii. Vårt Land – mistillits vedtaket til FR. De vil ha en uttalelse, men det 

skal vi vente med.  

iii. Kateket stilling. Vi har 2 søkere til stillingen.  

iv. Haslumseter – det er foreslått at vi skriver en artikkel i Kirkenytt som 

motivere flere til å bruke det.  

v. Referatene fra juni og juli møtene godkjennes. 

  

 

Stig Asplin, leder (sign) 

 

 



 


