
INNKALLING TIL 

MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted: Kirkestuen, Bygdøy alle 38  

Dato: 07.06.21 – kl. 18.00-20.00 

 

 

 
 

Åpning: Eirik Pettersen 

 

SAKSLISTE: 

 

MR 33/21 GODKJENNING AV INNKALLING 
  Øvrige saker til sakslisten meldes her eller i forkant av møtet  

  til AU. 
 

  Forslag til vedtak: 

  Innkalling godkjennes. 
 

MR 34/21: GODKJENNING AV FRA MR MØTET  
3. MAI 

                                         
  Forslag til vedtak 

  Protokollen godkjennes  
  

MR 35/21: DIAKONIPLAN FOR FROGNER MENIGHET  

Diakoniplanen har lagt ute på nettsiden hvor menigheten, 

staben og andre kunne komme med innspill til 
Diakoniutvalgets forslag til diakoniplan.  

Diakoniutvalget har jobbet med disse innspillene og er nå klar 
til å vedtas 

Forslag til vedtak: 

Diakoniplan for Frogner menighet vedtas 

 

MR 36/21: VALG AV LEDER TIL DIAKONIUTVALGET   

Sokneprest Margunn Sandal har fungert som leder av utvalget 

frem til en annen person var klar til å ta over. Eirik Pettersen 

har vært medlem av utvalget i hele denne perioden og vært 
sentral i arbeidet med den nye diakoniplanen og i arbeidet 

med den nye stillingen som skal ansettes til høsten. AU 
foreslår at Eirik Pettersen overtar som kleder av 



diakoniutvalget og bytter plass med Margunn Sandal som tar 

plass i styret 

Forslag til vedtak:  

Eirik Pettersen velges som leder av diakoniutvalget  

MR 37/21: REVIDERT GUDSTJENESTEORDNING   

Gudstjenesteutvalget har vedtatt et forslag til justert ordning for 

hovedgudstjenesten i Frogner som herved oversendes MR (Vedlegg 

1) Kirkemøtet vedtok i 2019 (sak 05/19) Justert av ordning for 

hovedgudstjenesten. (Vedlegg 2) En kortere versjon er vedlagt 

(Vedlegg 3), I vedtaket fra gudstjenesteutvalget er det også 

foreslått noen nye melodier (Vedlegg 4) 

Den justerte ordningen skal innføres i Frogner menighet 1.s.i advent 

2021. Frist for å sende den tjenestevei til biskop er 15. oktober. 

Før den tid skal ordningen være behandlet i staben, 

gudstjenesteutvalget og i MR, før menighetsmøtet skal ha mulighet 

til å uttale seg og MR skal gjøre sitt endelige vedtak. 

 
Forslag til vedtak:  

Revidert gudstjenesteordning vedtas 

 
MR 38/21: FROGNER MENIGHETRÅDS ÅRSBERETNING 

FOR 2020 
 

Forslag til årsberetning ettersendes da den ikke er ferdigstilt 
enda 

 
Forslag til vedtak:  

Menighetsrådets årsberetning for 2020 vedtas 
 

MR 39/21: MØTEPLAN FOR MR HØSTEN 2021 

Forslag til vedtak:  

16. august 
6. september 

4. oktober 

1. november 
6. desember  

ORIENTERINGSSAKER:  

 

 Status seniorsenteret 

 Menighetsmøte 5. september 
 Ansettelsesprosessen for ny diakon eller prest med særskilt 

diakonalt ansvar 



 Valg av forvalter for Frogner diakonale stiftelse  

 Nytt fra Kirkelig Fellesråd  
 MR leder informerer 

 

 
 

 
EVENTUELT  
 

 


