
INNKALLING TIL 

MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted: Digitalt på Zoom 

Dato: 04.05.20 – kl. 18.00-20.00 

 

 

 
 

Åpning:  

 

SAKSLISTE: 

 

MR 21/20 GODKJENNING AV INNKALLING 
  Øvrige saker til sakslisten meldes her eller i forkant av møtet  

  til AU. 
 

  Forslag til vedtak: 
  Innkalling godkjennes. 

 

MR 22/20: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR MØTET  
                  30. MARS 

                                         
  Forslag til vedtak 

  Protokollen godkjennes  
  

MR 23/20: SAMTALE MED ANNELINE EMANUELSEN-LEDER     
TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET 

   
Bakgrunn:  

 Det er viktig for MR å kjenne godt til alle 
virksomhetsområdene vi driver med og vil i tiden fremover 

invitere de ansvarlige for hvert område til en samtale med MR. 
Vi starter opp med leder for trosopplæringen Anneline 

Emanuelsen 

 
Forslag til vedtak:  

Samtalen tas til orientering 
 

 
MR 24/20: ÅPEN KIRKE 

 
Bakgrunn: 

Beredskapsteamet i Oslo Bispedømme har gitt kirkene i Oslo 
mulighet for å ha åpen kirke fremover. Det er klare 

restriksjoner rundt dette (se vedlegg) og det vil kreve noe mer 
enn vanlig innsats fra frivillige og andre som vi trenger for å 

avholde dette. AU ønsker å ha åpen kirke TIRSDAGER KL 14-



16, torsdager kl 10-13 og søndager kl 12-15. På søndager er 

den presten som skulle hatt gudstjenesten til stede.  
 

Forslag til vedtak:  

Frogner kirke har Åpen Kirke tirsdager kl 14-16, torsdager  
kl 10-13 og søndager kl 12-15.  

Organisering av vakter og tilrettelegging gjøres av staben. På 
søndager er den presten som skulle hatt gudstjenesten til 

stede. Oppstart torsdag 7. mai     
   

 
MR 25/20: GRØNNE MIDLER  

 
Bakgrunn:  

MR leder sendte en søknad til bydel Frogner om grønne midler 
til et prosjekt kalt «Beplantning i Bygdøy alle». Frogner 

menighet har fått tildelt kr 20.000,- til formålet. (Se vedlegg) 
MR må ta stilling til hvordan disse midlene skal brukes for å 

gjøre det grønt og flott utenfor bla. Kirkestuen og i Bygdøy 

Alle ved kirken. Resultatet skal dokumenteres med tekst og 
bilder tilbake til bydelen.  

  
  Forslag til vedtak:  

  Tas i møtet 
 

MR 26/20: OPPSTART ORGANISERT GIVERTJENESTE  
 

Bakgrunn: 
 Menighetens givertjeneste har lagt nede en periode og det kan 

være på tide puste liv i denne tjenesten igjen. AU mener vi bør 
se på muligheten for å øke inntektene og gjerne knytte denne 

tjenesten opp mot konkrete tiltak som vi ønsker å sette ut i 
livet. Erfaringsmessig er det flere som ønsker å bidra til noe 

konkret enn til en generell givertjeneste over tid. AU ber om 

MR sin tilslutning til å igangsette arbeid med dette samt 
komme tilbake til MR med hvilke prosjekter menigheten 

ønsker iverksatt for disse midlene.    
 

Forslag til vedtak:  
MR ønsker å sette i gang med en organisert givertjeneste og 

ber AU komme tilbake til MR med konkrete giverformål for 
tjenesten og forslag til markedsføring for å nå ut til flest mulig.    

 
MR 27/20: HØRINGSSVAR TIL FROGNER BYDEL VEDRØRENDE 

FROGNER SENIORSENTER 
 

 Bakgrunn: 
Som kjent så har Nasjonalforeningen for folkehelsen sagt opp 



avtalen med bydel Frogner om å drive seniorsenter fra 1. 

januar 2021. I den forbindelse har bydelen sendt ut en høring 
om hvordan organisasjoner osv ønsker og ser for seg at 

seniorsenter skal og kan drives fremover. Vedlagt finner derre 

spørsmålene i et eget vedlegg og forslag til høringssvar.  
 

 Forslag til vedtak:  
Høringssvaret slik det er foreslått vedtas og sendes til bydel 

Frogner   
 

ORIENTERINGSSAKER:  
 

 Menighetsblad. Margunn 
 Status seniorsenteret og møte med bydelen. Sissel og Kaare 

 Den økonomiske situasjonen. Se eget vedlegg. Jens  
 EØU – Orientering om planlagt arbeid om innkjøpsreglement og 

digitalt bookingsystem. Trond Arild og Kaare 
 

 

EVENTUELT  
 

 


