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Rigmor Smith-Gahrsen 
 

Ingeborg Hjertaker 
Sekretær 
 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Protokoll fra møte 24.mars var godkjent på epost.  

Saker til behandling 

113/22 Oppfølging orgelsak - rapport etter befaring 24. februar 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

21.04.2022 113/22 

 
 
Møtebehandling  

Kantor Karstein Ærø la fram rapporten etter befaring 24.februar 2022 og skisserte 
ulike muligheter og utfordringer. 
 
Vedtak  

Menighetsrådet går inn for å arbeide videre med denne saken og oppnevner Karstein 
Ærø, Torunn Landrø og Ann Elisabeth Johansen, samt Bjørn Kleppe til en 
orgelkomite, og gir dem et mandat til å utvide komiteen med flere medlemmer som 
de tenker er tjenlig. Saken kommer opp i menighetsrådet til høsten. Komiteen 
prioriterer å sende informasjon til fellesrådet om orgelet omgående.  

 

114/22 Tiltak og strategi overfor flyktninger fra Ukraina 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

21.04.2022 114/22 

 
 
Møtebehandling 

Ca 2500 flyktninger har Oslo kommune sagt at de kan ta imot. Til nå er det kommet 
72 personer. I Pastor Fanges vei er det et mottak og de inviterer til grillfest i morgen 
fredag kl 17 hvor folk er velkomne.  Bydelen oppfordrer oss til å invitere inn til de 
aktiviteter vi allerede har, det som allerede foregår. Menighetsrådet samtalte om ulike 
muligheter for å ønske folk velkommen. Det er lagt ut informasjon på menighetens 
nettside også med mulighet for å gi penger til saken.  
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Vedtak  

Menighetsrådet takker for orienteringen og følger opp saken.  

 

115/22 "Sammen som kirke i hele verden" 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

21.04.2022 115/22 

 
 

Vedtak  

Menighetsrådet vil delta i aksjonen «Sammen som kirke i hele verden» og samle inn 
penger til våre misjonsprosjekter, som pr mai vil være til Thailand og Vietnam. 

 

116/22 Grønn kirke 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

21.04.2022 116/22 

 
 

Vedtak  

Menighetsrådet vil gjerne jobbe mer konkret med å bli en grønnere menighet, og 
takker Sindre Falch Solberg for å ta på seg hovedansvaret for videre saksgang. 
Rigmor Smith-Gahrsen vil gjerne jobbe sammen med Sindre i juni for å forberede 
saken til ny behandling i rådet. Menighetsrådet vil også støtte og påskynde det 
arbeidet fellesrådet kan gjøre for å bli en grønnere kirke.  

 

117/22 Godkjenning av to dåpstre i Vestre Aker kirke og 
Bakkehaugen kirke 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

21.04.2022 117/22 

 
 
 
 
 
 

Vedtak  
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1. Menighetsrådet godkjenner begge trærne til beskrevet formål.  

2. Menighetsrådet godkjenner treets plassering i Bakkehaugen kirke. Menighetsrådet 

godkjenner treets plassering i Vestre Aker kirke. 

 

118/22 Forslag om ett års forlengelse av menighetens strategiplan - 
til 2023. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

21.04.2022 118/22 

 
 
 

Vedtak  

Menighetsrådet vedtar å forlenge strategiplanen (fra 2019 til 2021) ut året 2023. 
Menighetsrådet vil bruke krefter på å utarbeide årlige virksomhetsplaner i tiden som 
kommer.  

 

119/22 Utkast til innkalling for menighetsmøte 8.mai 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

21.04.2022 119/22 

 
 

Vedtak  

Forelagte utkast vedtas som innkalling til menighetsmøte 8.mai 2022. Innkallingen 
med tilhørende dokumenter gjøres tilgjengelig i kirkene og på hjemmesiden og 
kunngjøres i menigheten etter gjeldende regler. 

 

120/22 Oppdatering om utredning vedr. skatteposisjon inkl 
formueskatt 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

21.04.2022 120/22 

 
 

Vedtak  

Menighetsrådet takker for orienteringen. 
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Menighetsrådet utsetter innsending av skattemelding for 2021 til KfiO har fått en 
prinsipiell avklaring fra Skattedirektoratet.  

 

121/22 Orienteringssaker til møtet 21.april 22 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

21.04.2022 121/22 

 
 
 

Vedtak  

Nytt fra staben: Seniorprest er fraværende, trosopplæringsleder delvis fraværende.  
Rekruttering av ny vaktmester og booking- medarbeider er på trappene.  
Info om ny assisterende kirkeverge med oppstart august; tidligere kirkeverge i 
Bærum Astrid Holmsen Krogh. 
Status utleie Bakkehaugen – møter og befaringer som har vært gjennomført 
Påsken- en oppsummering- 2.påskedag – kunne vært annonsert for alle.  
Informasjon om aktiviteter framover. 
Oppfølgingsaker: Nærmiljømiddager- hvordan kan vi få gjort det enda bedre kjent, 
trosopplæringstiltak skal knyttes til disse dagene også, vet korene om den nye 
dagen? Kunne informasjonsmedarbeider sende f.eks Alfa foreldre en påminnelse?  

 

122/22 Eventuelt saker til møtet 21.april 22 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

21.04.2022 122/22 

 
 
 
 
Møtebehandling 

1. Givertjenestebrosjyre- det trengs mer info om hvor mye som driftes for 

innsamlede midler. Det bør komme mer frem på nettsiden at det pr i dag 

trengs mye mer penger også til vanlig drift i barne- og ungdomsarbeidet. 

Forslag om å lage en målestokk for givertjenesten – når det blir flere givere. 

Peke ut spesielle dager hvor vi legger brosjyren inn i programmet på 

gudstjeneste. MR ønsker at prestene kommer tilbake med datoer hvor dette er 

mulig. NB Lenke på nyhetssiden om givertjenesten- er feil. Går ikke til dagens 

givertjeneste. 

 

2. Om Majorstuen området. Hvordan kan vi involvere folk mer som bor i det 

området? På hvilken måte involverer vi folk fra området pr i dag ?  
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Vedtak  

Rådet tar de to innspill med seg videre. Staben retter opp nettsiden for givertjeneste.  
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