
Referat fra møte i Ullern menighetsråd 

23. januar 2020 kl. 19:00 – 21:30 

 

Dato:   17. desember kl.19:00 – 21:30 

Sted:   Menighetshuset,  

Referent:  Daglig leder, Kim S Christie Østberg 

Møteleder:  Stig Asplin  

 

Innkalt: 

Medlemmer:       Varamedlemmer:  
   

 
   Stig Asplin   Linda Storeide 

 
Kristian Kragøe Andresen    Øystein Aurlien 

 Edvard Cock 

 

 

  Per Schønberg-Hansen 

Katrine Kristiansen   Berit Sivesind 

 Nima Halvorsen   Åshild Watne 

Felicia Branstedt Broch    

Berit van der Hagen    

Caroline Bettum Solberg    

Christine Hauck    

--------------------------    

Sogneprest Jorund Andersen 

AndersenndersenAnderseAndersen   

   

 

 

   

Daglig Leder Kim S Christie Østberg    

    

    

 

Saker 

Til stede på møtet: Stig Asplin, Jorund Andersen, Kim S Christie Østberg, Åshild Watne, 

Berit van der Hagen, Christine Hauck, Per Schønberg-Hansen, Linda Storeide, 

Forfall: Kristian Kragøe Andresen, Edvard Cock, Katrine Kristiansen, Nima Halvorsen, 

Felicia Branstedt Broch, Caroline Bettum Solberg, Øystein Aurlien 

 

Jostein Nesvåg og Inger Nesvåg var til stede for sak 2/20. 

 

 



 

Saker 

 

1/20 Referat fra MR møte Desember 2019  

 

 Det skal stå fulle navn i referatet. Referatet rettes opp med fulle navn. 

 

Vedtak:  

Godkjent med ovennevnte rettelse.  

 

2/20 Ntuzuma 

Jostein og Inger Nesvåg kom for å presentere det arbeid som gjøres i Ntuzuma og spesielt 

bruken av innsamlede midler fra Ullern menighet. Det har vært store problemer der nede etter 

at en større sum penger forsvant fra kirken sentralt, og dette sammen med at den lokale 

presten har utestengt kirkemedlemmene fra å bruke den lokale kirken med tilhørende lokaler i 

lengre tid. Dette har vært kritisk for menigheten og derfor har innsamlede midler fra Ullern 

blitt holdt igjen i påvente av at det etableres ordnede forhold.  

Vedtak: Vi imøteser en uttalelse fra Menighetsrådet i Ntuzuma om hva de tenker disse 

midlene skal brukes til og når det er trygt å overføre pengene. 

 

Vedtak:  

Vi imøteser en uttalelse fra MR i Ntuzuma om hva de tenker disse midlene skal brukes til og 

når det kan overføres. 

Vedtak: Godkjent 

 

3/20 Lydanlegget i kirken 

 

Historikk: 

I august 2019 hadde vi lynnedslag i Ullern kirke. Dette medførte at lydanlegget i kirken gikk i 

stykker. Siden har menigheten levd med midlertidige løsninger, som har fungert veldig ujevn 

og stort sett kritisk dårlig. Mange kirkegjengere klager fordi de ikke hører, og mange steder er 

lyden bare grøtete. Det er vanskelig å oppfatte hva som blir sagt, også for folk med alminnelig 

god hørsel.  

Kirkevergen har i epost bekreftet at eksisterende lydanlegg ikke dekker hele kirkerommet. 

Lydforholdene så dårlige at frivillige har bedt seg løst fra sine oppgaver, alminnelige 

kirkegjengere har sluttet å gå til gudstjeneste og vi har fått klager fra begravelsesbyrå.  

I høst ble det sagt at vi måtte vente til nytt budsjettår, fordi fellesrådet ikke hadde mer penger 

igjen. Videre at lydanlegget ikke kunne utbedres, fordi det først måtte sette inn spenningsvern 

i kirken. Nå er det allerede en måned inn i det nye året, og fortsatt kan man ikke si noe om når 

et nytt anlegg er på plass. Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke de fire månedene i 2018 ble 



brukt til å prosjektere og innhente tilbud på nytt anlegg, slik at oppgaven kunne bli løst tidlig i 

2020.        

Vi var forespeilet å få en fremdriftsplan til vårt møte i MR 23.1.2020, men dette foreligger p.t. 

ikke.  

Vedtak: 

«Lydanlegget i Ullern Kirke har vært ute av drift siden august, og det midlertidige anlegget 

fungerer svært dårlig.  Kirken er helt og holdent Oslo Kommunes ansvar. Kommunen har 

valgt å være selvassurandør, og kan ikke skylde på budsjettene når det skjer uforutsette skader 

- som lynnedslag.     

Det er svært viktig at mennesker om oppsøker kirken til gudstjenester og kirkelige handlinger 

(begravelse, vielser og dåp) kan være trygg på at de møter kvalitet, og at de hører det som blir 

formidlet.  Vi anser det derfor ikke som forsvarlig å fortsette som nå. 

Det er åpenbart at det gamle anlegget ikke kan repareres, og at nytt anlegg må installeres. Det 

er svært kritikkverdig at situasjonen ikke er løst, og at vi på den 6. måneden ikke har 

tilfredsstillende lyd i kirken. Om dette ikke løses omgående anbefaler vi at kirken stenges fra 

10. februar, og inntil et fungerende lydanlegg er installert. Vi forventer at kirkevergen sørger 

for at mennesker som har meldt dåp, vigsel eller gravferd i gjeldende periode varsles, dersom 

kirken må stenges. 

Vi ber derfor om at fremdriftsplan blir fremlagt for menighetsrådet omgående.»  

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

 

4/20 Oppnevning av komitéer og utvalg. 

 

Saksordfører: Stig Asplin 

 

Formål med utvalgene: «Bygge landsby» og få folk til å komme til kirke, ref: MR/stabsdag. 

Det skal gå en rød tråd mellom kirke, menighetshuset, cafeen og barnehagen.   

Oppgave til alle: tenk gjennom hvem vi kan spørre/ invitere til å sitte på komitéer og utvalg.  

Hva ønsker/vil du engasjere deg i? 

 

Økonomiutvalg – Vi trenger en styrking av økonomifunksjonen.  

Byggekomite – Fortsetter fra tidligere. 

Kommunikasjonsutvalg – ansvar for redaksjon for kirkenytt, ++ 

Barne- og ungdomsutvalg/Barne- og familieutvalg. 

Kulturarrangements-utvalg.  



Gudstjenesteutvalg  

Kirkemusikkutvalg 

Diakoniutvalg. (Ntuzuma inn under dette). 

 

Vedtak:  

Det arbeides videre med oppnevning av komitéer og utvalg. Det inviteres til folkemøte 

12. mars der tema er «Frivillighet».   

.  

. 

5/20 Søknad om fritak fra vervet som vararepresentant til MR fra Jostein Nesvåg 

 

Saksordfører: Stig Asplin. Nesvåg har bedt om fritak fra vervet som siste 

vararepresentant.  

Vedtak:  

 Jostein Nesvåg fritas fra vervet som vararepresentant til MR 

 

 

6/20 Økonomi oppdatering  

 Saksordfører: Kristian Kragøe Andresen.  

  

 Det ble redegjort for økonomisk status.  

 

Vedtak:  

Tatt til orientering 

  

 

7/20 Kirkenytt 

 Godkjenning av tidsplan Kirkenytt. (Se vedlegg) 

Stoff-frist: 3. april, 1. august, 16 oktober 

I postkassene: Uke 8, 21, 35, 47. 

 

Kommunikasjonsutvalg – ansvar for redaksjon for kirkenytt. Vi må finne nye 

skribenter som kan komme med artikler som kan bidra til nye lesere, medlemmer og 

brukere av hva kirken om hva menigheten kan tilby. (Konfirmanter, elever/studenter, 

andre i bydelen?) Vi trenger flere annonsører, gjerne flere faste annonsører slik at vi 

har fast dekning for produksjonskostnader på ca 80.000,- i året.   

 

Vedtak:  

Det bør oppnevnes et kommunikasjonsutvalg og arbeides for at annonseinntektene 

dekker bladets utgifter. Også dette arbeidet tas opp på folkemøtet om frivillighet. 

 

 

 

 



8/20 Innsettelse av Jorund Andersen 26.01.2020 

  

Vi forventer mange på gudstjenesten da vi har både innsettelsen av Jorund Andersen, 

presentasjon av konfirmanter og dåpsgudstjeneste denne dagen. Vi trenger frivillige 

fra menighetsrådet under gudstjenesten og til kirkekaffen.  

 

Vedtak: 

MR tar ansvar for innslag under gudstjenesten og organiseringen av kirkekaffen 

etterpå.  

Vedtak: Godkjent 

  

   

9/20 Referat- og orienteringssaker 

 

Holgerslyst Cafe – Hva er veien videre? Hvordan kan vi integrere kafeen mer inn i 

menigheten? Komité?  

Enda er ikke kontrakt med driveren undertegnet pga uenighet om de økonomiske 

forholdene.  

 

Vedtak: Kontakt med driver må bringes i havn med det første. Alternativt må vi finne 

en annen driver til cafeen.  

 

 

10/20 Orienteringssaker 

 

God stemning i staben. MR må jobbe slik at vi ikke ender opp med en ukultur av 

sinne. Dato for dugnad. 16,17,18 mars. UMV har tilbudt seg å bestille en container, 

men det bør vurderes biler med tilhengere i stedet. 

MR er ansvarlig for dugnaden. 

 

11/20 Eventuelt 

 

 Oppnevning av en person til representantskapet på Fagerli. Forslag Bjørn 

Armann. 

Vedtak: Godkjent. 

 

 Haslumseter – Ullern står på Haslumseter 22. mars. Hvem skal ta det? Per-Erik 

Schønberg Hansen tar det hvis han kan kjøre. Melde forslag av kandidater til 

Kim Christie Østberg. Spør Thorbjørn Brock Steen om han kan ta det.  

 Brannsikkerhet – Døren mot kaféen er rømningsvei og må holdes åpen under 

arrangementer. Brannslukningsapparatet må skaffes i cafeen. Skilt må opp over 

døren. 



 Oppmøte til MR møter. Enkelte er aldri vært her selv om det er møteplikt. Må 

ansvarlig gjøre de som aldri møter. De må melde fra hvis de ikke kommer. 

Eller søker permisjon.  

 

Stig Asplin, leder (sign) 

 

 

 

 

 


