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Møteprotokoll ekstraordinært møte 
Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre 
Aker menighetsråd 
 

Møtedato: 10.02.2022 kl. 19:00 
Møtested: Bakkehaugen kirke med Zoom overføring  
Arkivsak: 19/00146 
  
Til stede:  Torunn Landrø, Rigmor Smith-Gahrsen, Kaja B. Furuseth (på 

Zoom) Per Olav Gundersen (på Zoom), Svein Homstvedt, Ann 
Elisabeth Johansen, Marianne Marstrand, Ulrike Lunde (på 
Zoom). 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Anne-Dagny Skallerud på Zoom 

  
Forfall:  Karl-Andreas Berteussen 
  
Andre:  Representanter fra driftskomiteen; Einar Hjort Høivik, Solvår 

Hardeng.  
  
Protokollfører: Ingeborg Hjertaker 
  
 
 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saker til behandling 

99/22 
KfiO ber om menighetsrådets uttalelse til 
mulig inngåelse av fast leieavtale med Medhanealem Kirke Oslo 

2 

100/22 Ordinasjon av ny kapellan Sindre Solberg Falch 2 
101/22 Eventuelt saker til møtet 10.02.2022 3 

Orienteringssaker 

Eventuelt 

   
 
Sted, 25.05.2022 
 
Rigmor Smith-Gahrsen 
 

Ingeborg Hjertaker 
Sekretær 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saker til behandling 

99/22 KfiO ber om menighetsrådets uttalelse til 
mulig inngåelse av fast leieavtale med Medhanealem Kirke Oslo 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

10.02.2022 99/22 

 
 
 
Møtebehandling 

Rådet behandlet en skriftlig henvendelse fra KfiO vedr. potensiell ny leietaker for 
Bakkehaugen kirke vedlagt et informasjonsskriv fra den aktuelle menigheten. I tillegg 
forelå et skriftlig innspill datert 09.02.22 fra driftskomiteen i Bakkehaugen.  
 
Medlemmer fra komiteen var invitert til å delta på møtet, og representantene kom 
med sitt innspill i starten av møtet og lyttet til samtalen i rådet.  Basert på samtalen i 
rådet ble det laget en skriftlig tilbakemelding som ble sendt til KfiO i etterkant av 
møtet.   
 
Rådets medlemmer takket driftskomiteen for gode innspill i saken, og anser at 
komiteen blir viktige samarbeidspartner for KfiO og ny leietaker. Rådets medlemmer 
er positive til samarbeid og inkludere flere i bruken av kirken. Ivaretakelse av kirkens 
særpreg og kunst blir svært viktig og samspill med menighetens tilbud inklusiv 
nærmiljøgudstjenestene. Skriftlige kontrakter mellom partene blir viktige for å avklare 
ansvarsforhold og riksantikvarens involvering likeså, før evt endringer /tilpasninger 
finner sted siden kirken er listeført.  
 
Vedtak  

Rådet vedtar å videresende innholdet i driftskomiteens innspill, samt egne innspill 
vedr. gymrom og andre forhold som fremkom på møtet i svarbrev til KfiO. 
 

 

100/22 Ordinasjon av ny kapellan Sindre Solberg Falch 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

10.02.2022 100/22 

 
Møtebehandling 
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Soknepresten informerte om den forestående ordinasjon av vår nye kapellan Sindre 
Solberg Falch i Vestre Aker kirke 13.mars 2022 og arbeidet rundt gudstjenesten og 
mottakelsen.  
 
Rådsmedlemmer er invitert til å delta og bidra så fremt de kan. Sokneprest 
koordinerer gudstjenesten, sammen med biskopen og hennes rådgiver, og daglig 
leder koordinerer arbeidet med mottakelsen i Vestre Aker menighetshus i etterkant 
av gudstjenesten. Det jobbes med å få liturgisk utstyr opp fra Majorstuen kirke til 
Vestre Aker kirke i forbindelse med ordinasjonen.  
 
Vedtak  

Rådet tar informasjonen til orientering  

 

 

 

101/22 Eventuelt saker til møtet 10.02.2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

10.02.2022 101/22 

 
 

Vedtak  

Ingen saker til eventuelt.  

 

 

 

 
Orienteringssaker 

Eventuelt 
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