INNKALLING TIL
MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD
Sted: Digitalt på Zoom
Dato: 01.02.21 – kl. 18.00-20.00

Åpning: Trond Arild Lidalen
SAKSLISTE:
MR 5/21 GODKJENNING AV INNKALLING
Øvrige saker til sakslisten meldes her eller i forkant av møtet
til AU.
Forslag til vedtak:
Innkalling godkjennes.
MR 6/21: GODKJENNING AV FRA MR MØTET
11. JANUAR
Forslag til vedtak
Protokollen godkjennes
MR 7/21: DIAKONIPLAN FROGNER MENIGHET MED
VEDLEGG
Vedlagt ligger en oppdatert diakoniplan med et sidedokument
som viser diakoniutvalgets jobb med planen. Dette er
utgangspunktet for søknaden til Stiftelsen om midler til
diakonalt arbeid i Frogner menighet. I denne linken finner du
også diakoniplanen til Den Norske Kirke
https://ressursbanken.kirken.no/contentassets/74595229021f433b9e5541f654bfa35
3/plan-for-diakoni_rev2020.pdf

Forslag til vedtak:
Diakoniplanen med sidedokument tas til orientering

MR 8/21: SØKNAD TIL FROGNER MENIGHETS
DIAKONALE STIFTELSE
Vedlagt ligger forslag til søknadstekst om midler til stilling som
diakon eller prest med diakonalt ansvar. Som vedlegg til
denne søknaden finnes et dokument som beskriver grunnlaget

for søknaden og en økonomisk presentasjon av det
økonomiske grunnlaget for søknaden.
Forslag til vedtak:
Frogner menighetsråd godkjenner søknaden og de
bakgrunnsdokumenter som følger saken.

MR 9/21: UTLYSNING AV STILLING
Vedlagt følger forslag til en utlysningstekst til stilling som
diakon eller prest med diakonalt ansvar. Dette forutsetter at
Frogner menighets legat innvilger søknaden som er vedtatt i
forrige sak. Vedlagt følger videre en stillingsbeskrivelse.
Forslag til vedtak:
Utlysningstekst og stillingsbeskrivelse vedtas
MR 10/21: VEDLIKEHOLD OG PRIORITERING AV
PROSJEKTER I KIRKEN OG I ROM TILKNYTTET KIRKEN
Gjennom årene har en del rom i tilknytning til kirken blitt
utsatt for slitasje og trenger å pusses opp, dette gjelder både
dåpssakristiet og gangene utenfor, det gjelder prestesakristiet
og hoveddøren til kirken. I tillegg kommer det store
spørsmålet om det skal bygges et kjøkken bak i kirken, i det
som brukes som lagerrom i dag. Hensikten er å kunne ha en
enkel kirkekaffe her og ha tilgang til å lage kaffe etc når
publikum kommer innom kirken. Det siste er et større prosjekt
som vil kreve en del forarbeid. Den enkleste jobben er
sannsynligvis å male dåpssakristiet og gangene utenfor samt
trappegangen ned til kjelleren. I tillegg til å se på nye møbler.
Prestesakristiet er et lite funksjonelt rom i dag og det søkes
etter løsninger som bedre tar vare på de tekstilene som
oppbevares her og å ommøblere og male slik at rommet
fremstår mer estetisk og praktisk. Med bakgrunn i det foreslår
AU følgende prioritering for utbedringer slik det kommer frem i
forslag til vedtak.
Forslag til vedtak:
MR ønsker en oppgradering av sakristiene i kirken og i
tilliggende rom. MR vedtar følgende prioriteringsrekkefølge på
dette arbeidet og ber administrasjonen hente inn tilbud på
følgende arbeid:
Prioritet 1: Dåpssakristiet og gangene utenfor samt
trappegangen til kjelleren. Maling og nye møbler

Prioritet 2: Prestesakristiet. Hensiktsmessig oppbevaring av
tekstiler og ommøblering og maling av rommet.
Prioritet 3: Undersøke løsninger og kostnader for å etablere et
kjøkken bakerst i kirken.
I tillegg skal administrasjonen gå i dialog med Kirkelig
Fellesråd i Oslo med tanke på å pusse opp og tette
hoveddøren til kirken.
MR 11/21: REVIDERT STRATEGISK PLAN FOR FROGNER
MENIGHET
Vedlagt følger en revidert utgave av strategisk plan for
menigheten.
Forslag til vedtak:
Revidert strategisk plan for Frogner menighet 2020-2023
vedtas
ORIENTERINGSSAKER:





Revidert grunnordning
Status seniorsenteret
Diakoniutvalget – status
Nytt fra Kirkelig Fellesråd

EVENTUELT

