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Innkalling og saksliste ble godkjent med kommentar om at sak om Grønn 
menighet mangler på saksliste og bør komme på neste møte.  

Protokoller fra 27.januar, 10.februar og 3.mars 2022 ble godkjent  

Saker til behandling 

105/22 Økonomiorientering - skatteposisjon og formuesbeskatning  
 av eiendommer i menighetens eie 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

24.03.2022 105/22 

 
 

Vedtak  

Saken om skatteposisjon og formuesbeskatning av eiendommer i menighetens eie 
går til økonomiutvalget som bes om å se på vurderingene som er gjort og komme 
med sin anbefaling til rådet.  Økonomiutvalget bes om å ta kontakt med de instanser 
som er nødvendige og se på alle dokumenter som foreligger for å få saken godt 
belyst, for så å rapportere tilbake til rådet.  

 

106/22 Godkjenning av årsregnskap 2021  
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

24.03.2022 106/22 

 
 

Vedtak  

Årsregnskap for 2021 ble godkjent med forbehold om endringer/godkjenning etter 
revisjon.  
 
Merforbruket på kr 653.542 tas av disposisjonsfondet.  
 

 

 

 

107/22 Godkjenning av årsrapport for 2021 for menigheten 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

24.03.2022 107/22 

 

Vedtak  

Menighetsrådet får tilsendt en oppdatert utgave av årsmeldingen for 2021 med en tre 
dagers frist etter utsendelsesdato, for endelig godkjenning (endelig godkjenning 
gjøres pr. e-post).  
 

 

108/22 Valg av ny representant til fellesrådet (FR) fra BMVA 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

24.03.2022 108/22 

 

Vedtak  

Vararepresentant til fellesrådet (FR) Per Olav Gundersen ble valgt til ny 
fellesrådsrepresentant (FR) etter Ann Elisabeth Johansen. Rigmor Smith-Gahrsen 
ble valgt til ny vararepresentant. Begge ble valgt ved akklamasjon.  

 

109/22 Valg av ny styreleder i Stiftelsen Gustav Jensens Minne - 
suppleringsvalg 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

24.03.2022 109/22 

 

Vedtak  

Menighetsrådet velger som ny styreleder i Stiftelsen Gustav Jensens Minne; Harald 
Assev f.1956, etter Terje Nybøe, ut valgperioden (valgperiode 01.09.2021 til 
31.08.2025). 
 

 

110/22 Flyktninger fra Ukraina- hva kan menigheten bidra med? 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

24.03.2022 110/22 
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Møtebehandling 

Rådet ønsker å komme i kontakt med ulike ressurspersoner /instanser i 
bispedømmet og i vårt lokalmiljø, inkl bydelen(e) for å finne ut hvordan menigheten 
best kan hjelpe i flyktningarbeidet.  
Budskap fra involverte hjelpeorganisasjoner i Ukraina er at økonomisk støtte er best 
på det nåværende tidspunkt.   
 
Menighetene oppfordres til å åpne kirkene og ta imot flyktninger i menighetens 
aktiviteter, samt gi samtalemuligheter. Informasjon inn til bydelene om menighetens 
aktiviteter blir viktig, samt menighetens informasjonskanaler kan benyttes til å støtte 
flyktningarbeidet og pengeinnsamling i den forbindelse. 
 
Vedtak  

Ann Elisabeth og Ulrike tar ansvar for menighetens videre strategi.  

 

111/22 Orienteringssaker til møtet 24.mars 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

24.03.2022 111/22 

 
 
Møtebehandling 

 Nytt fra staben:  
-booking-medarbeider søkes fra nå 
- ny vaktmester i VA fra høsten (kollektivet prøver å rekruttere selv) 
- sykemeldinger i stab - oppdatering 
-god planleggingsdag 24. mars for høsten 2022-februar 2023 

 
 Nytt fra bispedømmet: Orientering om svar på liturgi søknad (kyrie og halleluja) 

 – plan for nye gudstjenesteprogram: Kyrie ble ikke godkjent. Menigheten velger et 
kyrie som allerede er godkjent. Karstein bestemmer seg for hvilket halleluja-svar han 
ønsker, sitt eget som er godkjent eller et annet halleluja som allerede er godkjent. 
Ulrike og Unni Eriksen jobber med layout for nye gudstjenesteprogrammer etter at vår 
justerte ordning for gudstjenesten er godkjent.   
 
- den justerte ordning for gudstjenesten er godkjent.  
 
 

 Nytt fra DK i Vestre Aker: Det jobbes med ulike mindre prosjekter inkl anskaffelse av 
sykkelstativ utenfor menighetshuset.  
 
 

 Oppfølgningsaker:  
 

o Nytt på orgelfronten – Karstein har hatt en befaring i VA fra en orgelbygger. 
Det foreligger en rapport tilsendt daglig leder 22.03.22 Karstein inviteres til et 
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møte i rådet med et saksframlegg/framdriftsplan for videre arbeid med 
orgelrehabiliteringen.  
 

o Virksomhetsplan- staben er i gang med å lage sine innspill  
 

o Utleie av Bakkehaugen kirke: Det ble avholdt et møte med kirkeverge, 
eiendomssjef i KfiO, prost og dk i Bakkehaugen 24. mars ettermiddag, hvor 
det ble informert om status i forhold til kirkebruksplan, nye potensielle 
leietakere og videre informasjonsflyt og koordinering av befaringer (gjøres av 
KfiO). Sokneprest, MR-leder og prost skal holdes orientert.  
 

o Givertjenestebrosjyre er klar til utdeling! – MR ønsker at det legges en lenke 
fra hjemmesiden til brosjyren og at givertjenesten minnes om i kunngjøringene 
og dele ut brosjyre på enkelte gudstjenester.  

 
 

 Program framover, 27.mars og Rolfs bli kjent søndag, Fasteaksjonen og lokal 
involvering, påskens program- og utstilling i Bakkehaugen i påsken; fra 10-18.04 kl 
15-18. snekkerklubben er i gang igjen, med Sindre og ny frivillig; Kenneth 

 
Vedtak  

Rådet tar informasjonen til orientering 

112/22 Eventuelt saker til møtet 24.mars 2022  
 

o «Vår dag» 12.juni 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

24.03.2022 112/22 

 
 

Vedtak  

«Vår dag» 12.juni søkes holdt på et offentlig sted i menigheten. Det må undersøkes 
(igjen) mulighet for å bruke arealet på Damplassen eller nytt forslag: Trikkesløyfa; til 
å sette opp boder og ha plass for framvisning av noen av menighetens aktiviteter, evt 
dagens kirkekaffe. Stab bidrar med nye undersøkelser om mulig sted.  
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