INNKALLING TIL
FROGNER MENIGHETSRÅD

Sted: Schafteløkken
Dato: Tirsdag 05.12.17 – kl. 17.00-19.00
Innkallingen går til medlemmer og varamedlemmer i Frogner menighetsråd
Forfall meldes snarest til Daglig leder Thomas Ekeberg-Andersen
Tlf.: 23 62 90 62 / 48 35 85 83 eller te728@kirken.no
Etterfølgende juleavslutning i sokneprestboligen.
Send påmelding til middag (av hensyn til innkjøp) til meg.
Drikke medbringes av den enkelte til eget forbruk
Åpning:

SAKSLISTE:
MR 86/17

GODKJENNING AV INNKALLING
Øvrige saker til sakslisten meldes her eller i forkant av møtet til AU.

MR 87/17

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA OKTOBER 2017
Saksdokument:
Ikke godkjent protokoll fra oktober-møtet (eget vedlegg)
Forslag til vedtak:
Protokoll fra MR-møtet i oktober 2017 godkjennes.

MR 88/17

BUDSJETT 2018
Saksdokumenter:
MR 88/17-1 – Saksutredning Budsjett 2018
MR 88/17-2 – Budsjett 2018 Frogner menighet
MR 88/17-3 – Budsjett 2018 Schafteløkken - detaljert (ettersendes)
MR 88/17-4 – Budsjett 2018 Menighetsbarnehagen (ettersendes)
Forslag til vedtak:
Frogner menighet:
Frogner menighets legat søkes om 70.000 kr. til Kulturutvalget og 100.000 kr.
til diakonalt arbeid i menigheten.
???.??? settes av på disposisjonsfond.
Budsjettene for 2018 godkjennes.

MR 89/17

BELYSNING AV KRISTUS-FIGUR PÅ FASADEN
Saksdokument:
MR 89/17-1 – Forslag til lyssetting
MR 89/17-2 – Innspill fra rehab-komiteen (ettersendes)
Forslag til vedtak:
Rehab-komiteen bes vurdere lyssetting av Kristus-figuren når den øvrige
belysning av Frogner kirke er på plass.

MR 90/17

GULV I VÅPENHUSET
Saksdokument:
MR 90/17 – Gulv i våpenhus
Forslag til vedtak:
Formuleres på møtet

MR 91/17

KIRKEKAFFE – INNVIELSE AV ORGEL
Fra orgelkomiteens møte:
Sak 2 Kirkekaffe/mottakelse i Frogner menighets hus, Schafteløkken etter
innvielsesgudstjenesten søndag 4. februar 2018
På forrige møte (sak 7) ble Liv Clemens bedt om å forberede denne saken.
Liv, som ikke kunne være til stede på møtet, hadde kontaktet Jardar på forhånd
og foreslo at orgelkomiteen oppnevnte en egen gruppe til å forberede
arrangementet. Foruten henne selv burde den bestå av Trond Arild Lidalen
(MR-leder) og Margunn Sandal (sokneprest og medlem av orgelkomiteen).
Margunn ønsket ikke å være med i en slik gruppe på grunn av ansvar i
forbindelse med gudstjenesten samme dag. Et annet navn som ble nevnt, var
Inger Elisabeth Solem. Komiteen samlet seg om å be menighetsrådet overta
ansvaret i denne saken.
Forslag til vedtak:
Orgelkomiteen anmoder menighetsrådet v/ arbeidsutvalget om å ta ansvaret for
kirkekaffen/mottakelsen i Frogner menighets hus, Schafteløkken etter
innvielsesgudstjenesten søndag 4. februar 2018, og snarest oppnevne en
arbeidsgruppe som skal forberede og gjennomføre arrangementet. Fra
orgelkomiteen er Liv Clemens villig til å delta i dette arbeidet.

Fra daglig leder, Schafteløkken:
Hvis dere tar sikte på 100 stk på Schafteløkken (vi kan dekke i salongen også),
og dere bestiller snitter inkl oppdekking, servering, kaffe, te, kringle, av Laila,
så blir prisen:
220,- x 100 = 22.000,- for maten (Duker, renhold av lokaler, ca: 3.000,-)
Totalt: 25.000,-

Forslag til vedtak:
25.000 innarbeides i budsjettet for 2018. Kirkekaffen vil være åpen for alle.
Trond Arild Lidalen, Liv Clemens, Inger E. Solem og Thomas EkebergAndersen utgjør komite for planlegging av kirkekaffen.

MR 91/17

STØTTE 2017 – FROGNER KAMMERKOR
Saksdokument:
MR 91/17-1 – Søknad fra Frogner kammerkor 2017
Forslag til vedtak:
Frogner kammerkor innvilges 40.000 kr. i støtte for 2017

MR 92/17

ARV ETTER BIBI JØRGENSEN
Frogner menighet har blitt tilgodesett i testamentet etter Bibi Jørgensen med
224.342 kr.
«Det forutsettes at arven går til nytt orgel i Frogner kirke. Skulle orgelet være
fullfinansiert, tilfaller midlene Frogner menighet».
Oppgjøret for Nytt orgel i Frogner kirke ikke har funnet sted ennå i forhold til
Kirkelig fellesråd i Oslo. I tillegg vil innvielsen av orgel samt evt. ekstra
installasjoner (f.eks. kameraoverføring for konserter til orgelpulten) også være
kostnader i orgelprosjektet.
Forslag til vedtak:
Orgelkomiteen oppfordres til å gi innspill på evt. ekstra kostnader samt et
estimat på endelig avregning i forhold til Kirkelig fellesråd. Midlene etter Bibi
Jørgensen øremerkes ferdigstillelse av Nytt orgel i Frogner med evt. tilknyttede
ekstra kostnader og supplering av orgel-festdagene. Evt. ubrukte tilfaller
Frogner menighet.

MR 93/17

ÅRSPLAN FOR MENIGHETSBARNEHAGEN
Saksdokument:
MR 93/17 – Årsplan for Schafteløkken menighetsbarnehage 2017/2018
(eget vedlegg)
Forslag til vedtak:
Frogner menighetsråd godkjenner årsplanen for menighetsbarnehagen.

MR 94/17

KONSTITUERING AV RÅDET 2018
Leder og nestleder må velges for 2018
Forslag til vedtak
Formuleres på møtet

MR 95/17

MØTEDATOER – VÅREN 2018
Forslag til møtedatoer:
9. janaur 2018 kl. 18.00-20.00 på Schafteløkken
6. februar 2018 kl. 18.00-20.00 i Kirkestuen
6. mars 2018 kl. 18.00-20.00 på Schafteløkken (Røde sal)
3. april 2018 kl. 18.00-20.00 i Kirkestuen
8. mai 2018 kl. 18.00-20.00 i Kirkestuen
5. juni 2018 kl. 18.00-20.00 i Kirkestuen
Forslag til vedtak:
Møtedatoene for våren 2018 godkjennes.

MR 96/17

HØRINGSUTTALELSE - TROS- OG LIVSSYNSLOV
Saksordfører: Sissel Nilsen
Høringsbrev og notat på Kulturdepartemenets nettside:
www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---ny-lov-for-den-norske-kirke-ogandre-tros--og-livssynssamfunn/id2572665/
En del artikler er publisert på KAs nettsider:
www.ka.no/sak/article/1438561
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget gis mandat til å utarbeide et forslag til høringssvar som sendes
inn innen fristen (31/12-17).

MR 97/17

LOGO OG GRAFISK PROFIL
Ny logo for Frogner kirke blir presentert i møtet.
Saksordfører: Margunn Sandal
Saksdokument:
MR 97/17-1 – Halvårsprogram for våren (ettersendes)
MR 97/17-2 – Julekort 2017 (ettersendes)
Forslag til vedtak:
Ny logo tas i bruk på alle menighetens plattformer.
Endelig grafisk profil vedtas i januarmøtet 2018 i forbindelse med
presentasjon av halvårsprogram for våren og program for orgelfestukene.

MR 98/17

ORIENTERINGSSAKER

MR 99/17

EVENTUELT:

