
INNKALLING TIL 

MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted: Digitalt på Zoom 

Dato: 12.04.21 – kl. 18.00-20.00 

 

 

 
 

Åpning: Marit Østbye 

 

SAKSLISTE: 

 

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

  til AU. 
 

  Forslag til vedtak: 
  Innkalling godkjennes. 

 

MR 22/21: GODKJENNING AV FRA MR MØTET  
1. MARS 

                                         
  Forslag til vedtak 

  Protokollen godkjennes  
  

MR 23/21: STRATEGI FOR SOSIALE MEDIER OG 

MARKEDSFØRING  

MR har tidligere diskutert hvordan vi skal tenke markedsføring 

fremover. Dette er et stort arbeid med mange elementer. Et 

viktig element i dette er sosiale medier. Hvilke sosiale medier 
skal vi ta i bruk, hvem når vi og hvem ønsker vi å nå ut til? 

Hvordan skal vi klare å målrette markedsføringen av sosiale 
plattformer og budskapet på de forskjellige? Har det noen 

hensikt å delta på mange plattformer, eller er Facebook og 
nettsiden godt nok?  For en innledning til en samtale om dette 

kommer Finn Folke Thorp som er kommunikasjonsansvarlig i 
Kirkelig Fellesråd for å innlede og delta i samtalen.    

Forslag til vedtak: 

Tas i møtet 

 

 

 

 



MR 24/21: OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL FROGNER 

MENIGHETS DIAKONALE STIFTELSE   

Før påske meldte Sissel Nilsen og Marianne Magelie at de 

ønsket å fratre som styremedlemmer i stiftelsen. AU har 

forespurt Mette Burkeland og Olav Dag Hauge om å tre inn i 
styret og de har begge takket ja til dette.   

Forslag til vedtak:  

Mette Burkeland og Olav Dag Hauge oppnevnes som 

styremedlemmer til Frogner Menighets Diakonale stiftelse   

 

MR 25/21: DIAKONIPLAN FOR FROGNER MENIGHET  

Vedlagt er diakoniutvalgets forslag til diakoniplan gjeldende fra 
2021. Planen legges ut på nettsiden, det informeres om planen 

i menighetsbladet og invitere menigheten til å komme med 

innspill. Deretter endelig vedtak av diakoniplanen i MR i mai. 
 

Forslag til vedtak:  
Diakoniutvalgets forslag til diakoniplan legges ut på 

hjemmesiden, informeres om i menighetsbladet for å invitere 
menigheten til å komme med innspill og forslag til planen før 

endelig vedtak i mai 

 

 

ORIENTERINGSSAKER:  

 
 Påsken i kirken og innspillinger. Evaluering 

 Utbyggingsområder - Filipstad 
 Status seniorsenteret 

 Grønne midler Schafteløkken 
 Nytt fra Kirkelig Fellesråd  

 
 

 
EVENTUELT  
 

 

 


