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Godkjenning av innkalling og saksliste- godkjent innkalling og saksliste 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 

Godkjenning av protokoll- protokoll fra 10.02.22 
Protokollen forelå ikke til møtet.  

Saker til behandling 

102/22 Spørsmål om utstilling i Bakkehaugen kirke 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

03.03.2022 102/22 

 
 
Saksfremlegg 
 
Et utkast til brev fra BMVA MR til Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) var fremlagt, hvor 
menighetsrådet ønsker utstillingen velkommen og ber om at KfiO godkjenner 
vederlagsfri bruk av Bakkehaugen kirke og/eller menighetslokalene.  
 
Møtebehandling 

Diskusjonen viste at det var stemning for å tilrå at utstillingen kunne settes opp, men 
det ble minnet om at ulike praktiske spørsmål måtte avklares først, bl.a.: 
 

- Når skal utstillingen i kirken/menighetssalen være åpen? 
- Er det behov for vakthold? 
- Hvem er ansvarlig og er det tenkt på assuranse? 
- Menigheten må få disponere kirken under utstillingen 
- m.m. 

 
Har driftskomiteen for kirken fått saken til behandling? Det er grunn til å tro det, men 
det er ikke dokumentert. 
 
Disse og andre betenkninger kan ordnes internt i menigheten, og er ikke til hinder for 
at brevet kan sendes.  
 
Vedtak  

Brevet kan sendes fra MR, men i en forkortet versjon (spesielt forkorte delene om 
sykdom og personlige forhold). Utstillingen bør fremstå som et arrangement i 
menigheten og at det er menigheten som ønsker å disponere lokalene til dette 
arrangementet. Per Olav kontakter Rigmor om dette. 
 
Praktiske forhold ordnes i møte med partene, hvor også driftskomiteen involveres. 
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Skriv inn vedtaket her 

Skriv inn vedtaket her 

Skriv inn vedtaket her 

Skriv inn vedtaket her 

Skriv inn vedtaket her 

103/22 Orienteringssaker til møtet 03.03.2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr  

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

03.03.2022 103/22  

 
 
Referater fra: Driftskomitemøte 220222  

Referatet ble tatt til orientering.  
 
Muntlig informasjon: 
 
Nytt fra staben inkl. sykemeldinger:  
 

- Koronarestriksjonene er opphevet og kontoret er bedre bemannet. 
- Daglig leder Ingeborg Hjertaker er delvis sykemeldt. Jobber 40 prosent. 
- Seniorprest Hjalmar Kjelsvik er langtidssykmeldt med brudd i nakke og rygg 

etter fallulykke, noe han også har orientert om på Facebook. Det blir ikke satt 
inn vikar, slik at Hjalmars oppgaver må løses av andre. 

- Trosopplæringsleder Elisabeth Moss-Fongen er delvis sykemeldt. Dette går ut 
over konfirmantarbeidet, der kapellan Sindre Solberg Falch kan trenge 
bistand, særlig ifm. konfirmantleir i pinsen. Ulrike følger opp. 
 

Kapellan Sindre ordineres søndag 13. mars i Vestre Aker kirke, med påfølgende 
mottakelse med taler og diverse. I Ingeborgs delvise fravær har Ann Elisabeth satt 
opp en kjøreplan. Hun distribuerer denne til MR og ber medlemmene om å brette opp 
ermene og melde seg til nødvendige oppgaver. 
 

 Ulrike koordinerer gudstjenesten (men kan ikke koordinere festen etterpå). 

 Ulrike og Rigmor leder festen 

 Ulrike avklarer med Ingeborg om hun kan koordinere festen. Ev. må «sette-
koordinator» oppnevnes. Inntil noe annet er avklart forholder MR seg til at 
Ingeborg koordinerer. 

 Alle konfirmanter er invitert. Usikkert hvor mange som kommer. 

 MR-medlemmer melder inn hva de kan bidra med pr. e-post til Ingeborg – 
med kopi til alle MR-medlemmer. 

 
Nytt fra Fellesrådet: 
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- Økonomien går fra vondt til verre pga. strømkrisen. Det er så langt ikke avklart 
at det blir ekstra bevilgninger for å dekke økte strømkostnader. Alle kirker i 
Oslo er termostatstyrt etter aktivitet med minimumstemperatur på 19 grader, 
og temperaturen kan ikke skrus helt ned pga. orgelet. 

 
- Kontrollkomiteen i fellesrådet har fremlagt en grundig og kritisk rapport om 

ansettelsesprosessen for ny kirkeverge (sendt MR på e-post). Det er håp om 
at ny leder i FR og ny kirkeverge fra 01.02.2022 kan bidra til å få arbeidet i 
fellesrådet inn i bedre former, men det er også kultur som må endres. 

 
- Det skal nå ha kommet avklaring ang. reglene for menighetenes skatte-

posisjon. Det er særlig leieinntekter som kan medføre skatt. KfiO skal starte 
direkte dialog med de menighetene dette gjelder. For BMVA er særlig hyblene 
i Vestre Aker menighetshus aktuelle i den sammenheng. 

 
Grønn menighet: Bispedømmerådet har satt noen kriterier som må oppfylles for å 
kunne ha status som grønn menighet. BMVA oppfyller neppe kriteriene.  
Dette må tas som sak på neste møte. 
 

 

 
104/22 Eventuelt-saker til møtet 03.03.2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

03.03.2022 104/22 

 
 
 

Sak: Anmodning om å bli fritatt fra verv i KfiO 

Muntlig informasjon 

Ann-Elisabeth anmoder om å bli fritatt fra å være menighetens representant til 
Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO). Dette er et folkevalgt verv med indirekte valg via 
menighetsrådet. Kontrollkomiteens rapport om ansettelsesprosessen for ny 
kirkeverge og den tidligere generelle rapporten om arbeidet i fellesrådet, at for mye 
skjer i lukkede rom. Ann-Elisabeth Ann-Elisabeth har hatt permisjon fra MR i deler av 
2021 og kan ikke nå komme tilbake og representere BMVA under slike vilkår og ber 
seg fritatt fra å være menighetens representant. 

Per Olav er menighetens vararepresentant. Det er imidlertid ingen automatikk at han 
«rykker opp» til fast representant. Neste møte i fellesrådet er i april.  

Valg av menighetens representant (og eventuelt vararepresentant) må tas som egen 
sak på neste MR-møte. 

 
Vedtak 
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Menighetsrådet besluttet enstemmig at Ann-Elisabeth fritas fra vervet som 
menighetens representant i KfiO. 

 
Skriv inn vedtaket her 
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