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Sted, 25.05.2022 
 
Rigmor Smith-Gahrsen 
 

Ingeborg Hjertaker 
Sekretær 
 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Protokoll fra desember møtet godkjent på epost. 

Saker til behandling 

88/22 Oppfølging av program og planer for våren 2022 - hvor står 
vi? 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

27.01.2022 88/22 

 
 
Møtebehandling 

Det ble kort informert om vårens planer og henvist til menighetsblad som kommer ut 
en av de neste dagene. MR ønsker at menighetsbladet På kirkebakken sendes 
medlemmene digitalt så fort det foreligger.  Det ble ellers orientert fra staben som har 
mange ønsker og håp og konkrete planer for våren, blant annet flere 
trosopplæringstiltak og drop-in dåp i Bakkehaugen kirke i februar allerede.  
 
Vedtak  

Rådet tok informasjonen til orientering  

 

89/22 Samtale i rådet om tilbudet Åpen kirke og veien videre 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

27.01.2022 89/22 

 
 
Møtebehandling 

Informasjonsmedarbeider og frivilligkoordinator Kristine Eikeland orienterte om 
besøkstallene for tilbudet «Åpen kirke» både i Bakkehaugen og Vestre Aker kirker. 
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Bakkehaugen kirke har åpent både torsdager og noen søndager (flere innom på 
søndager enn torsdager) og har ca 10 frivillige nå. Se vedlegg i saken sendt ut på 
epost dagen før møtet. 
 
Vestre Aker har hatt tilbud søndager, og noen flere som har benyttet seg av tilbudet 
enn Bakkehaugen, med halvparten antall frivillige (5). Tilbudet om åpen kirke inngår 
ikke i strategien, og er ikke høyt prioritert for Kristine, men fortsetter så lenge det kan 
gå mer eller mindre av seg selv og er noe de frivillige gjerne vil bidra i forhold til.  
 
Tilbudet er fint for dem som ikke benytter andre tilbud i menigheten. Rådet støtter 
Kristine i resonering og vurderinger i det som ble lagt fram for rådet.  
 
Vedtak  

Rådet støtter Kristine Eikeland i sine vurderinger og prioriteringer i forhold til «Åpen 
kirke» og tar informasjonen til orientering. 

 

90/22 Misjonsavtaler- forslag fra globalt utvalg 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

27.01.2022 90/22 

 
 
Møtebehandling 

Det forelå en anbefaling fra Globalt utvalg hvor menighetsrådet anbefales å fornye 
misjonsavtalen med Misjonsalliansen om prosjektet i Vietnam med 4 år, fra januar 
2022 til januar 2026.   

Globalt utvalg anbefaler videre å fornye avtalen med Det norske misjonsselskap 
(NMS) med fire nye år, når den utgår i mai 2022, med en endring, fra Estland 
(nåværende avtale) til arbeidet i Thailand (for ny avtale fra mai 2022 til 2026). 
Avtalene forplikter menigheten til å bidra med et minimumsbeløp på kr 30.000 til 
hvert prosjekt pr år. 

Vedtak  

Menighetsrådet vedtar i henhold til anbefalingen fra Globalt utvalg, å forlenge/fornye 
misjonsavtalen med Misjonsalliansen til 4 nye år for prosjektet i Vietnam, til og med 
januar 2026 med kr 30.000 pr år (minimumsbeløp).  
 
Menighetsrådet vedtar også en videre avtale med Det norske misjonsselskap, fra mai 
2022 til mai 2026, men med bytte av land, fra Estland (nåværende avtale) til Thailand 
(ny avtale til 2026). 
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91/22 Henvendelse fra stiftelsen Majorstuen kirke 3L om 
samarbeid/støtte til formålsaktiviteter. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

27.01.2022 91/22 

 
 
Møtebehandling 

Menighetsrådet behandlet den skriftlige henvendelsen fra Majorstuen kirke 3L med 
tilbud om støtte i størrelsesorden kr 70.000/samarbeid rundt stiftelsens formåls-
aktiviteter. Ulike forslag til aktuelle turer/kulturtilbud ble drøftet, men ingen 
samarbeidspartnere eller igangsettere identifisert. Dette skulle rådet komme tilbake 
til.   
 
Vedtak  

Rådet skriver et svar med en tentativ plan til stiftelsens styre innen fristen som er gitt 
( en måneds svarfrist)  

 

92/22 Start på årsrapport for 2021 for BMVA menighet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

27.01.2022 92/22 

 
 
 

Vedtak  

Årsrapporten jobbes frem for å vedlegges rådet på møtet 24.mars og i riktig tid før 
menighetsmøtet som er satt til 8.mai. Det er ønskelig at tall fra årsstatistikk arbeides 
inn i årsrapporten.  
 
Frist for stab og frivillige inkl rådsmedlemmer til å levere sine forslag innen uke 9. dvs 
senest 28.februar. Stab og frivillige bes sende sine dokumenter inn for redigering 
forløpende. Daglig leder tar hovedansvar for prosess og utforming på vegne av rådet. 
 

 

 

 

93/22 Budsjett 2022 endelig vedtak 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
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1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

27.01.2022 93/22 

 
Møtebehandling 

Rådet samtalte om budsjettunderskuddet og etterlyser en bedre strategi for framtidig 
underskudd (enn å ta av disposisjonsfond), med flere inntektsbringende tiltak inkl økt 
fokus på givertjenesten. Alle rådsmedlemmer ble oppfordret til å bli faste givere til 
menigheten (eller misjonsprosjektene). Nødvendig fokus på og ressurser avsatt til 
vedlikehold i menighetshuset fremover ble trukket frem som viktig, og bevissthet 
rundt de prioriteringer som ligger til grunn for ressursbruken.  
 
Vedtak  

Framlagte forslag til budsjett for 2022 vedtas. Underskudd dekkes inn av 
disposisjonsfondet.. Budsjettposter brukes innenfor de områder/avdelinger de er 
vedtatt, med en fullmakt (gitt i 2019) til daglig leder for å kunne omdisponere midler 
inntil kr 25.000 ved behov, så lenge ikke bunnlinjen påvirkes. 
 
 

 

94/22 Leilighetssalg i Frichs gate overføres ubundet 
disposisjonsfond 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

27.01.2022 94/22 

 
 
 

Vedtak  

Det vedtas at alle midler, (kr 3 824 665) som skriver seg fra salg av leiligheten i 
Frichs gate, overføres et ubundet disposisjonsfond/ menighetens disposisjonsfond. 
Menighetsrådet vil vedta hvordan midlene best kan plasseres /investeres på et 
senere møte.   
 

 

 

 

95/22 Oppfølgning av vedtak- avsetning til orgelfond 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

27.01.2022 95/22 
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Vedtak  

Rådet vedtar at kr 200.000 av disposisjonsfondet settes av til orgelfond se sak fra 
rådsmøte 19.11.2020, merket sak 2-2020. Dette gjøres ved årsoppgjør for 2021-
regnskapet.  
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.  
Orgelfondet skal være et ubundet fond. Retningslinjer for bruk av midlene vil vedtas 
senere og i sammenheng med mandat for og opprettelse av orgelkomite for 
rehabilitering av orgel. 
 

 
96/22 Orienteringssaker til møtet 27.01.2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

27.01.2022 96/22 

 
Møtebehandling 

- Kirkelig årsstatistikk 2021- se nøkkeltall i rapport neste side.   
- Nytt fra staben, vedr. sykemeldinger og planer framover 
- Nytt fra FR/KfiO  
- Nytt fra utvalg: Referat fra globalt utvalg se sak om misjonsavtaler 
- Avklaring av kommende mr-møter tidspunkt osv   

 
Vedtak  

Orienteringene ble tatt til etterretning.  

 

97/22 BMVA Kirkelig Årsstatistikk SSB 2021 for Bakkehaugen 
Vestre Aker kirker.pdf 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

27.01.2022 97/22 

 
 
 
Møtebehandling 

Statistikken ble ikke gjennomgått som egen sak, men lå ved sakspapirene til 
orientering. 
Vedtak  

Ikke vedtak  
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98/22 Eventuelt saker til møtet 27.01.2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker 
menighetsråd 

27.01.2022 98/22 

 
Møtebehandling 

Normisjon har kontaktet kontoret vedr. misjonsavtale fra 1997 med Bakkehaugen 
menighet. 
 
Vedtak  

Som følge av dagens vedtak om fortsettelse av misjonsavtaler med to andre 
organisasjoner, avsluttes endelig avtalen med Normisjon. Daglig leder 
videreformidler dette til dem.  
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