
Ullern menighetsråd 

Referat ekstraordinær menighetsrådsmøte – Torsdag 12. mars 2020 
 

Dato:   Torsdag 12. mars kl 17.30. 

Sted:   Menighetshuset. 

Referent:  Daglig leder Kim S Christie Østberg 

Møteleder:  Stig Asplin  

 

 

Innkalt: 

Medlemmer:       Varamedlemmer:  
   

 
   Stig Asplin    

Kristian Kragøe Andresen    Øystein Aurlien 

 
Edvard Cock 

 
 

  Per Schønberg-Hansen 

Katrine Kristiansen   Thorbjørn Brook-Steen 

 
Nima Halvorsen   Åshild Watne 

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, Åshild Watne, Per-Erik Schønberg-Hansen, Nima Halvorsen, Linda Storeide, 

Caroline Bettum Solberg og Thorbjørn Brook-Steen. 

Forfall: Berit van der Hagen, Christine Josephine Hauck, Katrine Kristiansen, Felicia 

Bränstedt Broch, Øystein Aurlien og Edvard Cock. 

 



 

Saker 

 

 

18/20 Kapellan stilling 

Vedtak: 

Vi skal gjøre vår innstilling av kandidater til Kapellan stilling 

Vedtak godkjent.  

  

 

19/20 Corona-pandemi 

 

Stig Asplin er innstilt som fungerende Bydels overlegen. 

7. januar 2020 ble viruset identifisert i Kina. 12.3.2020 ble den gitt pandemi status. Norge er 

#4 med mest smittede per befolkning per 12.3.20. Dette er grunn til å bekymre seg og mange 

kommer til å dø på grunn av pandemien.  

 

Hvorfor er den så farlig?  

• Fordi vi har aldri hatt noe lignede før. 

• Fordi det smitter så lett. 

 

80.9% får kun milde symptomer. 

13.8% får severe symptomer. 

4.7% får kritiske symptomer. 

 

Vi må bremse smitten slik at vi ikke får for mange av de kritiske pasienter på en gang. «Social 

distancing» er kritisk.  

 

Hva kan vi gjøre? 

• Hoste med lukket munn eller i papir. 

• Hyppig vask av hendene. 

 

Det viktigste er å unngå sosial kontakt. 

 

Forslag til tiltak dersom møter skal gjennomføres: 

1. Alle møter (også Gudstjenester) bør innledes med en informasjon om adekvate tiltak.  

2. De som er smittet eller har vært i kontakt med smittede bør holde seg hjemme i 

minimum 2 uker.  

3. De som er særlig sårbare for smitte bør unngå store forsamlinger.  

4. Vi lar være å håndhilse og holder litt mer avstand enn det som ellers er naturlig. Også i 

kirkebenkene og under nattverden.   

5. Ved alle arrangementer bør det stå fremme håndsprit, engangspapir og søppelbøtte. 



6. Det skal hostes med lukket munn eller i engangspapir som hives etter bruk.  

7. Det brukes kalker under nattverd og ikke dypping av oblater i vin. 

8. Presten løfter ikke dåpsbarn og håndspåleggelser bør gjøres med litt avstand. 

9. Forsterket renhold, særlig håndtak og kjøkken. 

 

Vi har en diakonalt ansvar. Folk sorger til kirken i krisetider. Mange vil trenger omsorg og 

trøst og fellesskap nettopp i slike tider. 

 

Pr i dag har vi søkt og fått godkjent av biskopen at vi avlyser gudstjenester. Biskopen har 

avlyst alle gudstjenester i Oslo i hele mars. Vi skal ha privat dåpsgudstjenester. Vi skal ha 

begravelser med begrenset antall deltakere. Vi har restriksjoner med hjemmebesøk og må 

følger helsepersonalets retningslinjer. Vi gjennomfører vigsler, men med begrenset antall 

deltakere. Vi har fått beskjed i kveld at det er ikke lov med åpen kirke. Vi må vurdere om 

prestene har telefontid mellom 10-14 hver dag til fellesskap og trøst. Hvordan kan vi gjøre oss 

tilgjengelig? Det er mange som er alene og redde. 

 

Hva er veien videre? 

 

Live streaming av gudstjenester? Legge ut preken på nettet?  

 

Hva er behovet?  

 

Høre med de eldre som sitter hjemme om hva de trenger. 

 

Hvordan kan vi være synlig? 

 

Kirkenytt. Fremskyve neste utgaven. 

 

Utegudstjenester etter påske? 

 

Bruk Akersposten. 

 

Åndelig poliklinikk. 

 

Gudstjenester med f.eks. maks 10 om gangen. 20 minutter. Det må være trygt. 

 

Vedtak: 

 

Vi stenger ned alle aktiviteter ut mars. 

Vi må finne frem til måter å møte folk på til tross av situasjonen.  

Vi må lete frem til måter å holde kirke åpent i lengre sikt uten å være smittekilde. 

Påskeleir avlyses. 

 

Vedtak godkjent. 

 

  

 

Stig Asplin 



Leder Ullern Menighetsråd 


