
Kirkestuen som diakonalt prosjekt 

På sitt møte 22. januar 2014 gjorde Frogner menighetsråd følgende vedtak i sak 7/14, "Kirkestuen 

som diakonalt prosjekt": 

Vedtak: 

- Menighetsrådet gir sin tilslutning til at pilotprosjektet iverksettes innenfor den foreslåtte  

budsjettramme. Arbeidsgruppen bes om å ta initiativ til at den framlagte planen følges opp.  

- Arbeidsgruppen oppnevnes som styringsgruppe for pilotprosjektet. 

- Det opprettes separat post på budsjettet for dette prosjektet. 

- Kirkeverten rapporterer til menighetsforvalter.  

- Tilgjengelighet for folk som ønsker å leie/bruke Kirkestuen er særdeles viktig og det må  

understrekes at effektiv kalenderadministrasjon er en forutsetning. 

- Gro F. Brennhovd kompenseres for arbeidet utført i januar 2014. 

- MR ber styringsgruppen om å sørge for at ulike miljøer og personer i Frogner menighet som  

Frogner menighet samarbeider med blir informert om prosjektet. I tillegg bør pilotprosjektet  

presenteres på menighetens hjemmesider. 

 

Vedtaket ble gjort på grunnlag av følgende notat til menighetsrådet: 

Kirkestuen som diakonalt prosjekt 

1.Bakgrunn 

Arbeidsgruppen har bestått av: Traudel Enger, Gro Brennhovd, Trond Arild Lidalen og Tellef Raustøl 

og har hatt to møter: 13.12.2013 og 9.1.2014. 

Arbeidsgruppen har den glede å presentere sitt forslag for rådet og inviterer menighetsrådet til å 

fatte følgende vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Menighetsrådet gir sin tilslutning til at pilotprosjektet iverksettes innenfor den foreslåtte 

budsjettramme. Arbeidsgruppen bes om å ta initiativ til at den framlagte planen følges opp.  

Arbeidsgruppen oppnevnes som styringsgruppe for pilotprosjektet. 

Menighetsrådet ber styringsgruppen om å sørge for at ulike miljøer og personer i Frogner 

menighet og ulike miljøer og personer som Frogner menighet samarbeider med blir 



informert om prosjektet. I tillegg bør pilotprosjektet presenteres på menighetens 

hjemmesider. 

 

2.Pilotprosjekt 

Kirkestuen som diakonalt prosjekt skal gjennomføres som et pilotprosjekt fra 1.4.2014 til 31.3.2015. 

Navn: 

K 

Stedet for kontakt og utvikling 

K står for Kirkestuen, kontakt, Kristus, kontinuitet, kjærlighet, kontemplasjon, kompetanse, 

kreativitet, konstruktiv, komparativt, kontroll o.s.v. 

For å realisere prosjektet skal det ansettes en person i 20% stilling som kirkevert på K og oppnevnes 

en styringsgruppe for prosjektet 

 

3.Arbeidsoppgaver for Kirkevert på K 

Vedkommende skal ivareta følgende arbeidsoppgaver: 

 Rekruttere frivillige til søndagens kirkekaffe.  

 Planlegge og gjennomføre torsdagskaffeen fra kl.12.30 til ca. kl.14.00, 

 Holde Kirkestuen åpen for servering og for kontakt, samtaler og hyggelig samvær, hver 

onsdag fra kl.10-12 

 Sørge for at alle praktiske forhold i Kirkestuen til enhver tid er i orden 

4.Rapportering og samarbeid 

 Vedkommende rapporterer til menighetsforvalter 

 Det forutsettes at vedkommende samarbeider med nyansatt daglig leder på Schafteløkken 

om utleie av Kirkestuen. Utleie av kirkestue og Schafteløkken samkjøres i eget dataprogram 

som daglig leder på Schafteløkken er ansvarlig lig for, 

Personer som er ansvarlig for andre kirkelige arrangementer i Kirkestuen som kulturarrangementer,  

Diakonatets arrangementer, bibelgrupper og møter må kontakte vedkommende i god tid og avtale 

bruk av Kirkestuen. 

 

5.Krav til stillingsinnehaver: 

Vedkommende må være: 



 Selvstendig 

 Ha salgskompetanse.  

 Ha erfaring med utleie av lokaler og markedsføring 

 Kontaktskapende 

 Evne til å skape en hjemlig atmosføre 

 Være medlem av Den norske kirke 

6.Stillingsstørrelse på rollen som Kirkevert på K 

20% stilling fra og med 1.4.2014 til og med 31.3.2015 

7.Tilleggsoppgaver 

Ansvar for utleie av Kirkestuen på provisjonsbasis etter nærmere avtale 

Se budsjettet 

8.Budsjett 

Utgifter 

Forbruksmateriell, kontorrekv, kaffe, servietter, 

Lys, dopapir, renholdsmateriell, telefon, 

Inventar og vedlikehols utstyr    kr. 20 000.-  

Mat til onsdag, torsdag og fredag   kr. 10 000.- 

Renhold      kr. 40 000.- 

Annonseutgifter     kr. 10 000.- 

Lønnsutgifter Gro Brennhovd 

Fra 1.1.2014 il 31.3.2014    kr. 25 000.- 

Kirkevert for K      kr.100 000.- 

Styringsgruppen for K     kr.   2 500.-   kr. 207 500.- 

Inntekter 

Inntekter på kirkekaffe onsdag, torsdag og søndag kr. 25 000.- 

Utleie av kirkestuen 50% av utleid sum. Det forutsetter 

at kirkevert på K får leid ut Kirkestuen for i alt 

kr. 100 000 i løpet av prosjektperioden    kr. 50 000.-   kr.   75 000.- 

 



Prosjektstøtte fra menighetsrådet       kr. 132 500.- 

 

Det etableres et eget prosjektregnskap for pilotprosjektet. 

 

Denne løsningen innebærer at avdeling 1026 i budsjettet til Frogner menighet får følgende innhold: 

31800 Strøm/elektrisk kraft    kr. 20 000.- 

Forsikring/bygning, inventar, utstyr   kr.   6 500.- 

Husleie/fellesutgifter     kr. 50 000.- 

Inventar og utstyr     kr.  5 000.- 

De øvrige utgiftene på denne avdelingen er innarbeidet i budsjettet for pilotprosjekt 

I tillegg bør posten på vedlikehold av inventer og utstyr oppgraderes fra kr. 5000.- til kr. 30 000.- 

Innsamling av midler til nye møbler bør også settes inn på avdeling 1026 som en faktisk inntekt. 

9.Utvikling 

Diakonatets samlinger med hyggelig servering, foredrag og temaer er en integrert del av tilbudet på 

K. Nevnte arbeidsoppgaver dekkes av Diakonatets egne folk. Slike arrangementer gir deltagerne 

muligheter til å utvikle seg selv. 

10.Forslag til  utlysningstekster for kirkevert på K 

Forslag til utlysningstekst som settes inn på hjemmesiden til Frogner menighet og på Finn. 

 

 

 

K 

Kirkestuen på Frogner skal bli et lokalt treffsted for alle som ønsker kontakt med andre og utvikling 

av eget liv. For å realisere pilotprosjektet  skal det  ansettes en person i 20% stilling som kirkevert 

på K  fra 1.4.2014 til 31.3.2015. Lønn etter kvalifikasjoner.  For nærmere informasjon om 

pilotprosjektet – kontakt Tellef Raustøl 91 30 29 95 eller pr. mail tellef@raustol.no 

Menighetsforvalter bes om å bidra til at slik utlysning blir gjennomført , forutsatt at menighetsrådet 

gir sin tilslutning til planene. 

 

mailto:tellef@raustol.no

