
Ullern menighetsråd 

Referat menighetsrådsmøte – Torsdag 26 november 2020 
 

Dato:   Torsdag 26. november kl 19:00 – 21:00 

Sted:  Zoom 

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, Caroline Bettum-Solberg,  Thorbjørn Brook-Steen, Per-Erik Schønberg-Hansen, 

Åshild Watne, Berit van der Hagen, Edvard Cock. 

Christine Hauck kom under orienteringssaker. 

Frafall: Katrine Kristiansen, Felicia Bränstedt Broch, Linda Storeide, Øystein Aurlien, Nima 

Halvorsen. 

 

 



 

59/20  Referat fra MR møte 22. oktober 2020  

Saksordfører: Stig Asplin 

 

Vedtak: 

 

MR godkjenner referatet. 

 

60/20 Holgerslyst Cafe 

Saksordfører: Stig Asplin 

 

Vi fikk fullt medhold i tingretten og hevingen av leieavtalen med Butleren Catering er dermed 

gyldig (med mindre motparten anker til lagmannsretten). Med en gang vi får endelig beskjed 

fra motparten om en omforent utflytningsdato tar vi sikte på å rehabilitere gulvet i 

kafekjøkkenet før ny driver kan starte opp en gang på nyåret.  

 

Det som ikke er bra er at saken har kostet oss dyrt, fordi vi uansett ikke får dekket alle 

advokatutgifter fra motparten. Advokatutgiftene er også langt høyere enn det som ble 

forespeilet på vårt nettmøte med advokaten i sommer. Vi har heller ikke mottatt husleie for 3 

og 4. kvartal.  

 

• Full seier i tingretten, men Butleren Catering (BC) kan anke. 

• Hevingen av avtalen med BC er gyldig. 

• Avtalt at han flytter ut av kjøkkenet innen 1. Des for at vi skal kunne ta gulvet. 

• Uansett store kostnader. 

• Ikke mottatt husleie for 3. og 4. Kvartal. 

• Varsel om konkurs. 

• Presentasjon av ny driver i Akersposten førstkommende mandag. 

 

 

Vedtak:  

Det arbeides videre med å få inn ny driver av kafeen så snart det er formelt og praktisk mulig. 

AU gis fullmakt til å inngå endelig driftsavtale med ny driver. De MR medlemmer som 

ønsker å lese avtalen kan gjøre det på menighetskontoret. 

  

61/20 Fond for stell av gravsted 

Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen 

Ullern menighet har fått en stor gave testamentert av Tinken Rudler. Avdøde testamenterte 

midler til Radiumhospitalet og Ullern menighet 50/50. Som en del av testamentet er det også 

en forpliktelse om gravstell og markering med blomst/krans på 15 merkedager per år i til 

sammen 100 år. Vi har nå kommet til enighet med Radiumhospitalet at vi overtar denne 

forpliktelsen mot et en engangsutbetaling fra boet på 3.242 tusen kr. Hovedsakelig er dette 

knyttet til 2,000 kr per merkedag. Det skal inngå som et ansvarsområde for diakonstillingen å 



sørge for forpliktelsene våre på disse merkedagene. Det er et behov for at midlene settes av 

separat i vårt regnskap ved at det opprettes et bundet fond i balansen." 

 

Vedtak: 

"MR oppretter et fond på 3.242 tusen kr for stell av og markering av merkedager ved 

familiegraven til Tinken Rudler. Fondet skal hete "Fond for stell av gravsted." Det skal årlig 

budsjetteres for bruk av 30 tusen fra fondet, og evt. mer i de årene det er større kostnader slik 

som betaling festeavgift, beplantning, etc. Direkte eksterne kostnader skal regnskapsføres mot 

posten i budsjettet og evt. overskudd på budsjettposten skal tilfalle menigheten. Det skal inngå 

som et ansvarsområde for diakon å sørge for den praktiske gjennomføringen av våre 

forpliktelser. Dette gjelder frem til 2118.» 

 

  

 

62/20 Budsjettet for trosopplæring 2021. 

Saksordfører om nødvendig – Elisabeth Frafjord Torp 

 

Staten bevilger en årlig sum til trosopplæring i menighetene i Norge, basert på medlemstall. 

Hovedparten av disse midlene går til lønn, det resterende går til gjennomføring av 

trosopplæringstiltak for barn mellom 0-18 år. Trosopplæringsplanen er utgangspunktet for 

hvordan disse midlene er fordelt. Her kommer budsjettforslag for 2021. Jeg har tatt 

utgangspunkt i regnskap for tidligere år, og forsøkt å tilpasse de ulike utgiftspostene etter 

satsningsområdene for trosopplæring i 2021. Det er vanskelig å detalj-planlegge i disse tider, 

men jeg håper at dette budsjettet i stor grad vil kunne samsvare med de reelle utgiftene for 

trosopplæring i 2021. Dette budsjettet må ikke forveksles med menighetens budsjett, det føres 

et selvstendig regnskap for trosopplæringen i Ullern menighet. Budsjettet er behandlet av AU 

og legges frem for godkjenning av MR. 

Vedtak: 

MR godkjenner budsjettet. 

 

63/20 Plassering av utstyr i kirken 

Saksordfører: Stig Asplin 

AU har vært på befaring i kirken. Det er nødvendig med en plan for oppbevaring av møbler 

og andre gjenstander i kirken. Det må tas stilling til hva som skal gjøre med gamle malerier 

og annet som nå står lagret i kirken. Men mest av alt er det behov for en stor dugnad for å 

kvitte oss med gammelt skrot.  

Dåpssakristiet har vært fullt av gjenstander som gjør at rommet seg mer ut som et lager-rom 

enn som et sted for dåpsfamilier og andre besøkende.   

Vedtak:  

Det arrangeres dugnad for å rydde i kirken, spesielt slik at dåpssakristiet kan fremstå 

presentabelt til enhver tid.  Det anskaffes traller til podiet, som kan plasseres bak 



skjermbrettet i våpenhuset, mens annet rot ryddes vekk, slik at det ser presentabelt ut også 

der.  Det utarbeides en plan for oppbevaring av møbler og rekvisitter i kirken.   

     

Orienteringssaker: 

 

i. Revidering av trosopplæringsplan – Hold av datoen Tirsdag 11. mai. 2021  

I 2021 er det fire år siden trosopplæringsplanen for Ullern menighet ble godkjent. Og etter 

planen er det derfor er tid for å revidere tekstene som er utgangspunkt for de ulike 

trosopplæringstiltakene.  

 

Tirsdag 11. mai kalles derfor MR, stab og Barne-, ungdoms- og familieutvalget inn til en 

oppstartsamling for revidering av trosopplæringsplanen på ettermiddag/kveldstid (ca 3 timer). 

Petter Rønneberg (Seniorrådgiver for trosopplæring og ungdom) og Vibeke Kolstø Andersen 

(rådgiver for trosopplæring og kirkelig undervisning) leder samlingen. Med et hovedformål 

om å jobbe med kjernespørsmål som: Hvem er Ullern menighet? Hva kjennetegner oss? 

Hvilke verdier skal prege det vi gjør? Osv.  

 

Trosopplæringen skal innholdsmessig i teori og praksis speile helheten av Ullern menighet. 

Hovedformålet med samlingen er nettopp å kartlegge, og evt. oppdatere hva det vil si. Slik at 

vi har et utgangspunkt for revidering av planen. Det er derfor viktig at alle prioriterer å delta 

11. mai. Selve revideringen av trosopplæringsplanen vil foregå over en periode på seks 

måneder til ett år. Et selvstendig utvalg skal jobbe med de konkrete tekstene, og oppdatere de, 

deretter vil resultatet fremlegges for MR til gjennomgang før en endelig godkjenning. 

Dette er altså hovedlinjene, det konkrete innholdet i samlingen og fremdriftsplan for 

revidering skal jobbes med fremover. Og landes i mars. Mer informasjon og offisiell 

innkalling til møtet 11. mai, kommer da. 

 

ii. Covid-19 tiltak  - arrangementer og gudstjenester avlyses frem til og med 14.12.20. Barn og 

unge skal skjermes. Barnekoret kan fortsetter som planlagt og vi skal kjøre lysmesse ute 

02.12.20. Kirken er åpen fra 10-12 for lystenning på søndager. Skolegudstjenester utgår (med 

1 mulig unntak) Alle i staben er på hjemmekontor hvis vi ikke har noe konkret å komme til. 

Byråene står for strømming av alle gravferd. Vi har laget noen kort film snutter som skal bli 

lagt ut i løpet av advent. 

iii. Menighetsbladet – det er en viktig sak å få orgel oppgradert. Det er umulig å samle inn til 

orgel saken når vi ”samler inn” 10 millioner til Ullern Storstue. Kan vi lage en plan til hva vi 

skal samle inn til og hva prioriteringer er. Når vil vi samle inn til de forskjellige saker? Det har 

aldri vært en redaksjonsmøte som har vedtatt at vi skal ha annonsen for Ullern Storstue i hver 

utgave av Kirkenytt. Folk blir provosert at vi prøver å samle inn 10 million kroner som vi 

kunne bruke på andre prioriteringer. Hva gjøre vi med forhold til Ntuzuma? 

iv. Jul – Vi skal ha 6 gudstjenester og det ligger an på å være 50 på hver og trumpet på tårnet 

kl13. Stig Asplin tar fullt ansvar for å skaffe kirkeverter. 

v. Legater - vi holder på å slå sammen legatene.  

 

 



Eventuelt 

 

i. Menighetsrådet vil gjerne uttrykke at vi støtter staben helt, og ber dere om – 

også på våre vegne – å vise hverandre omsorg og varme.  

Som kirke står vi i en mer utfordrende situasjon enn på lenge. Ikke minst som 

en følge av den pågående pandemien. Vi ser og vet at dette koster oss mye 

ekstra arbeid – og gir oss alle store utfordringer. Takk for at dere viser at vi står 

sammen også i å løse alle uventede situasjoner som oppstår. Takk for at vi har 

et unikt og godt fellesskap med dere og at dere gir av dere selv til hele 

menigheten. 

 

 

 

Stig Asplin, leder 


