
INNKALLING TIL   

MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted Kirkestuen 

Dato: 03.10.22 – kl. 18.00-20.00 

 

 

 

Åpning: Sissel Nilsen 

 

SAKSLISTE: 

 

 
   

MR 46/22 GODKJENNING AV INNKALLING 

   

  Forslag til vedtak: 

  Innkalling godkjennes. 

 

MR 47/22: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR 

MØTET 5 SEPTEMBER 2022 

 

Forslag til vedtak:  

Protokollen fra MR 05.09.22 godkjennes 

 

MR 48/22: OPPFØLGING AV BISPEVISITASEN   

 

Prost Anne-May Grasaas besøker MR for å følge opp 

biskopens rapport/foredrag fra visitasen. (Se vedlegg). 

Tenk spesielt over de tre utfordringene biskopen ga oss 

og som hun begrunnet i dette foredraget.  

Dette er også en god anledning til å drøfte hva vi ser 

etter i den nye kapellanstillingen etter Arne Slørdahl som 

starter som sokneprest i Bygdøy.  

Forslag til vedtak:  

   

MR 49/22: ORIENTERING FRA MØTE MED BOBESTYRER 

VEDRØRENDE MULIG ARV  

Denne saken unntas offentlighet. Det betyr at eventuelle 

tilhørere må forlate rommet under forhandlingene  

 

 

 



 

MR 50/22: ORGANISERING AV BARNEHAGEN 
 

Stortinget har vedtatt en lov for private barnehager, 
inkludert de ideelle barnehagene, om at disse skal skilles 

ut i egne selskap.  

 

På forrige MR møte ble dette drøftet og følgende vedtak 

ble gjort: «Frogner menighet går i samtaler med 

Diakonhjemmet Omsorg med sikte på å få frem en skisse 

til eventuelt fremtidig samarbeid om videre drift av 

barnehagen» 

AU mener vi bør sette et forhandlingsutvalg som 
representerer menigheten i møtene med Diakonhjemmet 

Omsorg.  

 
Forslag til vedtak:  

Forhandlingsutvalget skal bestå av Kaare Framstad, Mette 
Burkeland og Jens Jørgen Lie  

 
MR 51/22: INTENSJONSAVTALE OG FREMDRIFTSPLAN 

FROGNER MENIGHET OG DIAKONHJEMMET OMSORG 

 

MR leder, MR nestleder og daglig leder hadde en samtale 

med Diakonhjemmet Omsorg den 21 september. Dette 

som en oppfølging av MR vedtaket fra september. Her ble 

det enighet om at Diakonhjemmet Omsorg skulle komme 

med forslag til en intensjonsavtale og en fremdriftsplan, 

som vi skal legge frem for MR. Menigheten har sendt inn 
årsregnskapet for 2021 samt informasjon om pensjon og 

alder (uten at navn fremkommer) på ansatte i 

barnehagen.  

AU foreslår at denne intensjonsavtalen godkjennes 

 

Forslag til vedtak:  

Det fremlagte forslaget til intensjonsavtale mellom 

Frogner menighet og Diakonhjemmet omsorg vedtas.   

 
 

 

 

 

 



MR 52/22: FEMTEN GRADER I KIRKEROMMET. AKTUELLE 

TILTAK 

 

Kirkelig Fellesråd i Oslo har vedtatt at kirkene i Oslo skal holde 

15 grader. Grunnen er de store energikostnadene som gir 

Fellesrådet store ekstrakostnader.  

Staben og AU har drøftet noen tiltak for å komme i møte at 

det kan oppleves kaldt i kirken og MR inviteres ti å drøfte disse 

punktene og å komme med andre innspill.  
• Kortere gudstjenester 

• Egne dåpsgudstjenester 

• Innkjøp av pledd/puter til benkene    

 

Forslag til vedtak:  

Tas i møtet  

 

MR 53/22: SØKNAD TIL FROGNER MENIGHETS 

DIAKONALE STIFTELSE FOR FINANSIERING AV NYE 

SITTEUNDERLAG TIL KIRKEBENKENE 

  
Det er kaldt i kirken om dagen og temperaturen i kirkerommet 

er satt til 15 grader. Samtidig vet vi alle at sitteputene som 
deles ut ser slitte ut og er ikke funksjonelle lengre.  

AU mener vi trenger noe nytt å sitte på, gjerne et underlag 

som dekker hele benken. Her er det noen produsenter på 

markedet som leverer dette. AU foreslår at vi søker Frogner 

menighets Diakonale stiftelse om finansiering til dette 

 

Forslag til vedtak:  

Frogner menighet søker Frogner menighets diakonale stiftelse 

om finansiering til å kjøpe inn nye sitteunderlag til 

kirkebenkene.    

 

 
EVENTUELT:  

 
Frogner menighet i media: 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/RGy7g2/boblejakker-

skjerf-og-ull-i-kirken-vi-maa-synge-oss-

varme?fbclid=IwAR0siOQwYA-9RJzbT-

vaFzIoSGTujqQs6nwUpzagojNKcPSCzkNMG8OofWQ 

 

 

TIL SAMTALE/DISKUSJON:  

 

• Kirkekaffe 

• Nominasjonskomitè før MR valget 2023 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/RGy7g2/boblejakker-skjerf-og-ull-i-kirken-vi-maa-synge-oss-varme?fbclid=IwAR0siOQwYA-9RJzbT-vaFzIoSGTujqQs6nwUpzagojNKcPSCzkNMG8OofWQ
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/RGy7g2/boblejakker-skjerf-og-ull-i-kirken-vi-maa-synge-oss-varme?fbclid=IwAR0siOQwYA-9RJzbT-vaFzIoSGTujqQs6nwUpzagojNKcPSCzkNMG8OofWQ
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/RGy7g2/boblejakker-skjerf-og-ull-i-kirken-vi-maa-synge-oss-varme?fbclid=IwAR0siOQwYA-9RJzbT-vaFzIoSGTujqQs6nwUpzagojNKcPSCzkNMG8OofWQ
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/RGy7g2/boblejakker-skjerf-og-ull-i-kirken-vi-maa-synge-oss-varme?fbclid=IwAR0siOQwYA-9RJzbT-vaFzIoSGTujqQs6nwUpzagojNKcPSCzkNMG8OofWQ


 

 

ORIENTERINGER:  

 

• Bispedømmets informasjonsleder kommer til MR 7 

november  

• Nytt fra diakoniutvalget (Eirik) 

• Nytt fra kulturutvalget (Mia) 

• Nytt fra eiendomsutvalget (Kaare) 
• MR møte med staben 7 november  

 

 


