
INNKALLING TIL 

MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted: Kirkestuen, Bygdøy alle 38 

Dato: 05.10.20 – kl. 18.00-20.00 

 

 

 
 

Åpning: Mette Burkeland 

 

SAKSLISTE: 

 

MR 46/20 GODKJENNING AV INNKALLING 
  Øvrige saker til sakslisten meldes her eller i forkant av møtet  

  til AU. 
 

  Forslag til vedtak: 
  Innkalling godkjennes. 

 

MR 47/20: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR 
MØTET 10. SEPTEMBER 

                                         
  Forslag til vedtak 

  Protokollen godkjennes  
  

MR 48/20: REGNSKAPSRAPPORT FROGNER MENIGHET 
1-8 

   
Forslag til vedtak:  

Regnskapsrapport 1-8 Frogner menighet tas til orientering 

 

MR 49/20: REGNSKAPSRAPPORT BARNEHAGEN 1-8  

Forslag til vedtak: 

 Regnskapsrapport 1-8 for barnehagen tas til orientering   

 

MR 50/20: SØKNAD FROGNER MENIGHETS LEGAT 

Bakgrunn:  
Aktiviteten er tilbake på flere områder. Flere av disse 

aktivitetene har en diakonal profil og det er vanlig å søke om 
midler til noe av dette fra Frogner menighets legat. Derfor ber 

vi om at MR vedtar at det søkes om midler til Frogner Singers, 



kirkekaffe, julemiddag og blomster. Budsjett for Frogner 

Singers ligger som vedlegg      

Forslag til vedtak:  

Frogner menighet søker Frogner menighets legat til følgende 

diakonale aktiviteter:  

 Frogner Singers kr 34.000 

 Julemiddag kr 30.000 
 Kirkekaffe kr 5.000 

 Blomstergaver kr 5.000 
 Diverse kr 6.000 

         Til sammen kr 80.000 

 

MR 51/20: JULAFTEN OG GJENNOIMFØRING AV 

GUDSTJENESTER 

Årets julaftensgudstjenester vil bli en utfordring med tanke på 

smittevern og smittesporing. Dersom dagens regler fortsatt 
gjelder, kan vi ta i mot maks 200 personer pr gudstjeneste. 

Derfor har AU foreslått noen tidspunkter for gudstjenester. 
Gudstjenestene bør streames. Det må etableres en 

påmeldingsordning, slik at de som er påmeldt og har en 
«billett» slipper inn til gudfstjeneste, og det vil fungere som 

informasjon ved smittesporing.  

Forslag til vedtak:  

 

Julaften arrangeres det 4 julegudstjenester. Kl 12.00,  
kl 13.30, kl 15.00 og kl 16.30. Gudstjenestene skal streames. 

Administrasjonen organiserer en ordning for påmelding til 
gudstjenestene so skal fungere som «billett» til gudtjenesten 

og som informasjon ved smittesporing.  

 

MR 52/20: ALLEHELGENSDAG OG GJENNOMFØRING.  

Allehelgensdag er en viktig dag for mange. Etter 

gudstjenesten var det i fjor åpen kirke frem til kl 18. Åpen 

kirke var lite besøkt. MR må ta stilling til om vi skal ha åpen 
kirke.  

 
Forslag til vedtak:  

 
Tas i møtet 



 

TIL DISKUSJON 
 

Diakoniutvalget er i gang med å se på hvordan Frogner 

menighet skal få til en god satsing på diakonalt arbeid 
fremover. Frogner Menighets Diakonale Stiftelse har i sin 

formålsparagraf at det kan søkes på midler til diakonalt arbeid 
blant eldre i menigheten. Frogner menighet må meisle ut en 

strategi for et langsiktig diakonalt arbeid som bl.a. kan 
finansieres gjennom midler fra stiftelsen.  

Margunn Sandal innleder til samtale om dette.        
  

 
ORIENTERINGSSAKER:  

 
 Status seniorsenteret 

 Nytt fra Kirkelig Fellesråd  
 

 

 
EVENTUELT  

 
 


