
INNKALLING TIL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted og dato: Menighetskontoret 08.09.15 – kl. 18.00-20.00 
 

Innkallingen går til medlemmer og varamedlemmer i Frogner menighetsråd  

Forfall meldes snarest til menighetsforvalter 

Tlf.: 23629062 / 4835 8583 eller thomas.ekeberg-andersen@oslo.kirken.no 

 

Grunnet stort forfall på MR-møtet i august er sakslisten fra augustmøtet flyttet frem til dette 

møte. En sak har blitt tilføyd, sak 67/12 – Strategi for Frogner menighet 

 

Styrer for Menighetsbarnehagen Schafteløkken møter på MR-møtet. 

 

Åpning: 

Bevertning: Te, kaffe og frukt. 

 

SAKSLISTE: 

MR 60/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 
 

Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 
 

MR 61/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MR-MØTE 03.06.15 

Saksdokumenter:  

 Møtebok fra møtet 03.06.15: 61/15 
 

Forslag til vedtak: 

Møteboken godkjennes. 

 

 

MR 62/15 PROSJEKT K KIRKESTUEN   

Komiteen for Kirkestuen hadde møte mandag 10. august. 

Tilstede var Mildred Coppola, Trond Arild Lidalen, Tellef Raustøl og Thomas 

Ekeberg-Andersen. Traudel Enger meldte forfall. 

Prøveperioden for prosjektet ble drøftet med de momenter som er beskrevet i 

møteboken fra MR-møtet i juni. 

 

Forslag til vedtak: 

Frogner menighetsråd fortsetter ansettelsen av Mildred Coppola som kirkevert i 

Kirkestuen. I første omgang frem til 1. januar 2016, med mulighet og anbefaling 

til det nye MR om forlengelse.  

De primære oppgaver for kirkeverten vil være å holde Kirkestuen åpent på 

torsdager, forberede og tilrettelegge for kirkekaffen på søndager. I tillegg 

tilrettelegge middager i løpet av høsten på kveldsgudstjenestene (en i oktober, en i 

november) og bistå ved arrangementer i Kirkestuen. 

Det nye MR vil også bli oppfordret til å arbeid målrettet for å etablere et nytt 

diakoniutvalg som kan fokusere på breddetiltak innen diakoni i form av 

arrangementer, møtepunkter og lignende. 

 

MR 63/15 MENIGHETSBARNEHAGEN SITT BUDSJETT 2015 
Saksdokumenter: 

Revidert budsjett for Menighetsbarnehagen: MR 63/15-1 

 



Grunnet endringer i tilskuddet fra kommunen har barnehagens styre laget et nytt 

budsjett til godkjenning i Frogner menighetsråd. 

Styrer for barnehagen møter på MR-møtet og svarer på spørsmål i forbindelse 

med budsjettet. 

Forslag til vedtak: 

Budsjettet for 2015 godkjennes slik det foreligger. 
 

MR 64/15 MENIGHETSORGANISERTE MIDDAGER – HØSTEN 2015 
Frogner menighet avholder kveldsgudstjenester 8. oktober og 5. november. I 

tillegg må den årlige julemiddag i desember og Hellig tre kongers fest i januar 

2016 også arrangeres. 

 

Vi trenger noen til å gå i gang med planleggingen av disse arrangementer i forkant 

av at nytt MR tiltrer. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres på møtet  

MR 65/15 FORLENGELSE AV LIGA VABULE SIN STILLING 

Saksdokumenter:  

 Beskrivelse av saken: MR 65/15  
 

Forslag til vedtak: 

Styret for Schafteløkken får i oppdrag å undersøke utvidelse av den 

administrative stillingen knyttet til Schafteløkken. 

 

MR 66/15 Kirkevalget 2015 

Følgende oppgaver må delegeres av valgstyret: 

- Valgstyret må oppnevne tellekorps (minimum to personer). 

- Valgstyret må være tilstede (minimum to personer) under opptellingen, som 

foregår etter siste valgdag. 

- Leder for valgstyret må utarbeide rapport for valget etter gjennomført valg. 

- Valgstyret må oppnevne menighetsforvalter Thomas Ekeberg-Andersen og 

menighetskonsulent Kamilla Døvik til stemmemottakere for Frogner sokn. 

Dette må gjøres med tilbakevirkende kraft i og med forhåndsstemmingen gikk 

i gang 10. august 2015.  

 

Menighetsforvalter er ansvarlig for den praktiske gjennomføring av valget og 

jobber kontinuerlig med å fylle vaktlistene for valgtingene (stemmestedene).  

 

Forslag til vedtak: 

Frogner menighetsråd formulerer vedtaket på møtet.  
 

MR 67/15 STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 

 

MR 68/15 OPPUSSING AV KIRKEROM 

Torbjørn Borgen (bygg- og anleggssjef ved KfiO), Svein Gommerud (arkitekt i 

rammeavtale med KfiO), Margunn Sandal og Thomas Ekeberg-Andersen har hatt 

befaring i Frogner kirke. 

En malermester innen rammeavtalen med KfiO har gjort oppmåling og kan gi 

tilbud.  

Svein Gommerud trenger å møte med Frogner menighet for å drøte fargevalg og 

øvrige detaljer. 



Menighetsforvalter var i kontakt med leder av «Komite for rehabilitering av 

Frogner kirke» Ragnar Osnes. Denne ønsker at komiteen sitt mandat blir 

oppdatert og nye medlemmer funnet, da komiteen ikke har vært aktiv siden 2010. 

 

Forslag til vedtak: 

Frogner menighetsråd formulerer vedtaket på møtet.  

 

 

MR 69/15 ORIENTERINGSSAKER 
 

1) Regnskap første halvår 2015 

- Regnskap - artsnivå: MR 70/15 – 1  

- Regnskap – avdelingsnivå: MR 70/15 – 1-2  

 

2) IKO-prosjekt om menighetsbarnehager 

v/ Menighetsforvalter 

- Saksdokument – Beskrivelse «Til menighetsrådet» fra arbeidsgruppen 

nedsatt av IKO: MR 70/15 - 2 

AU hadde besøk av Marte Eriksen fra IKO som orienterte om arbeidet.  

IKO satte for snart et år siden i gang et prosjekt for å undersøke muligheten 

for samordne driften av de 13 gjenværende menighetsbarnehager i Oslo. I 

dette arbeid i er PBL en ressurspartner som kan bidra med juridisk 

kompetanse, økonomiforvaltning, pensjonsforpliktelser og 

personalforvaltning. Man ønsker nå å nedsette en liten arbeidsgruppe der skal 

utarbeide det konkrete forslag for modellen. Hvilke økonomiske og praktiske 

konsekvenser dette videre arbeid komme til å medføre er ikke ennå klarlagt. 

IKO og Marte Eriksen vender tilbake med mer informasjon.   

 

3) Valgmøte i Kirkestuen onsdag 2. september 2015 

Harald Hegstad og Kristin Gunleiksrud er invitert. 

Helge Dietrichson er konferansier og Gry Friis Eriksen fra Oslo bispedømme 

kommer og orienterer om valgregler. 

 

Forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering. 

 

  EVENTUELT 

 


