
INNKALLING TIL 

MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted: Digitalt på Zoom 

Dato: 03.05.21 – kl. 18.00-20.00 

 

 

 
 

Åpning: Margunn Sandal 

 

SAKSLISTE: 

 

MR 26/21 GODKJENNING AV INNKALLING 
  Øvrige saker til sakslisten meldes her eller i forkant av møtet  

  til AU. 
 

  Forslag til vedtak: 

  Innkalling godkjennes. 
 

MR 27/21: GODKJENNING AV FRA MR MØTET  
12. APRIL 

                                         
  Forslag til vedtak 

  Protokollen godkjennes  
  

MR 28/21: DIAKONIPLAN FOR FROGNER MENIGHET  

Diakoniplanen har lagt ute på nettsiden hvor menigheten, 

staben og andre kunne komme med innspill til 
Diakoniutvalgets forslag til diakoniplan.  

Utvalget skal ha møte torsdag 29. april for å gå igjennom 
disse. Derfor blir den ettersendt MR før helgen. MR inviteres til 

å vedta det endelige forslaget til diakoniplan  

Forslag til vedtak: 
Diakoniplan for Frogner menighet vedtas 

 

MR 29/21: AVTALE MELLOM FROGNER MENIGHET OG 

FROGNER MENIGHETS DIAKONALE STIFTELSE   

Det er utarbeidet en avtale mellom Frogner menighet og 

Frogner menighets diakonale stiftelse. Formålet er å 

formalisere samarbeidet rundt finansieringen av en diakon 
eller en prest med diakonalt ansvar mot eldre i menigheten. 

Avtalen ligger vedlagt.     



Forslag til vedtak:  

 MR vedtar den fremforhandlede avtalen mellom Frogner 

menighet og Frogner menighets diakonale stiftelse  

 

MR 30/21: INNSTILLINGSRÅD   

Stillingen som diakon eller prest med særskilt diakonalt ansvar 

rettet mot eldre i menigheten er lyst ut og har søknadsfrist  
19. mai. MR må oppnevne et innstillingsråd som går igjennom 

søknader, intervjuer kandidater og innstiller til MR. AU mener 
sokneprest, MR leder, et medlem av diakoniutvalget og daglig 

leder utgjør innstillingsrådet.  
  

Forslag til vedtak:  
Margunn sandal, Trond Arild Lidalen, Eirik Pettersen og Jens 

Jørgen Lie oppnevnes til innstillingsråd  
 

MR 31/21: FROGNER MENIGHET OG SOSIALE MEDIER  
 

Saksfremlegget ligger i eget vedlegg.  

 
Forslag til vedtak:  

 
 Frogner menighet skal ha en side på Facebook. 

Kulturutvalgets side legges ned og all aktivitet på den siden 

skal bli en del av Frogner menighets side.  

 Daglig leder lager en plan sammen med staben for hvem 

som legger ut nyheter, tekster, bilder, filmer etc og når det 

skal gjøres. Siden skal fornyes annenhver dag 

 Det opprettes en konto på Instagram hvor bilder og filmer 

legges ut samtidig med at det legges ut på Facebook 

 

MR 32/21: UTENDØRS VAKTMESTERTJENESTER PÅ 

SCHAFTELØKKEN-ANLEGGET 

Da Frognerhjemmet var i drift, utførte vaktmesteren på 

sykehjemmet forefallende arbeid utendørs på anlegget som 

gressklipping, passe hekk og planter, brøyting og strøing. I 
dag er det ingen som har denne oppgaven og vi selv besitter 

ikke det utstyret som skal til for å håndtere disse oppgavene. 
Derfor ønsker AU at daglig leder får inn anbud fra selskaper på 

dette området, for å se hva det vil koste og for å vurdere om 
vi skal inngå en avtale.  

 



Forslag til vedtak:  

Daglig leder henter inn tilbud fra aktuelle selskaper med 

hensikt for å få pris og vurdere avtale for ytre vedlikehold på 
Schafteløkken -anlegget.  

ORIENTERINGSSAKER:  

 
 Status seniorsenteret 

 Nytt fra Kirkelig Fellesråd  
 

 
 

EVENTUELT  
 


