
 

 

Torshov og Lilleborg 

menighetsråd 

2016 

 

Innkalling til møte i menighetsrådet  

onsdag 2. nov 2016 kl.17:30-20:00  

på møterommet i Lilleborg kirke. 

 

Innkallingen går til alle medlemmer og varamedlemmer i Torshov og 

Lilleborg menighet. 

Forfall meldes snarest, senest dagen før møtet kl 10.00, til daglig leder 

på tlf 23629212 eller ed549@kirken.no 

Åpning og servering: Harald Kjøl. 

mailto:ed549@kirken.no


Torshov og Lilleborg menighetsråd, Saksliste 
 

Sak MR 71/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

 Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

 

Sak MR 72/16 Godkjenning av protokoll for menighetsrådsmøtet 08.09.2016  

Saksdokument: Protokoll fra møtet 08.09.2016 
 

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. 

 

 

Sak MR 73/16: Økonomirapport sept 2016 

 Saksdokument: Økonomirapport sept 2016 

 

 Forslag til vedtak: Rapporten godkjennes.  

 
 

Sak MR 74/16: Budsjett 2017 

 Hvordan ønsker menighetsrådet prosessen for 2017-budsjettet? Hvilke  

 satsningsområder ønsker MR? 

 

 Forslag til vedtak: Saken diskuteres i møtet. 

  

 

Sak MR 75/16: Trosopplæringsbudsjett 2017 

 Saksdokument: Forslag til trosopplæringsbudsjett fra trosopplæringsvikar. 

 
Forslag til vedtak: Trosopplæringsbudsjettet 2017 vedtas. 
 
 

Sak MR 76/16: Offerfordeling 2017 

 Saksdokument: Søknader om kirkeoffer 

 

Forslag til vedtak: Under forutsetning av godkjent forordning fordeles 

kirkeofringene i våre to kirker for 2017 seg med 1/3 eksterne formål og 2/3 

interne formål. De prioriterte formålene, eksterne og interne, diskuteres i 

møtet. 

 
 

Sak MR 77/16: Utleie av Ten Sing rom til amatørband 

Et amatørband (ungdomsledere i kirken) ønsker å leie Ten Sing sitt  

øvingsrom. Saken er klarert med Ten Sing leder. 



Forslag til vedtak: Bandet kan få øve i Ten Sing sitt øvingsrom på onsdager 

mot kr 200,- pr gang. Bandet må vike for menighetens aktiviteter. 

 

Sak MR 78/16: Valg av ny leder og nestleder  

 Skriftlig valg. Hvem stiller til valg som leder og nestleder i menighetsrådet? 

 

 Forslag til vedtak: Saken diskuteres i møtet. 

  

 

Sak MR 79/16 Orienteringssaker 

- Orientering fra fellesrådet 
o Orientering fra seminaret 21.-22. okt. og bystyrets budsjettforslag 2017 

- Orientering om vennskapsmenighetene 
o Jerusalem 
o Sør-Sudangruppa: tøffe forhold for opposisjonelle, hunger i Dangaji, 

solidaritetsgudstjeneste 23.10. i Lilleborg, økonomisk rapport fra Dangaji ang 
disponering av gaver i 2015: Mottatt 63.000 SSP. (Murstein 45.000 SSP, kirkens adm 
8.000 SSP, menighetsarbeid 5.000 SSP, hjelp til eldre 5.000 SSP.)      

- Orientering fra stab 
o Diakonvikar Ingvill Trydal 26.10.16-30.06.17 
o Trenger flere frivillige i gudstjenestene i begge kirkene (kirkeverter, 

kirkekaffeverter osv.) 
o Kapellan Thomas Wagle slutter 30.11. Jo Hegle Sjøflot vikarierer i des. 

- Orientering om prostestillingen 
o Vedtak i OBDR 26.09.16: Marit Bunkholt 

- Orientering fra trosopplæringsleder  
o Tildelingsbrev trosopplæringsmidler  
o 4-årsklubb: tre samlinger og gudstjeneste med høsttakkefest, konfirmantpresentasjon 

og utdeling av 4-årsbok. 24 stk 4-åringer fikk bok.  
o Tårnagentsamling og gudstjeneste i Sagene kirke for 8-9-åringer i SPLITS. 32 

deltakere, omtrent lik fordeling mellom de tre menighetene.  
o 2-årsklubb og gudstjeneste: Over 20 barn som fikk bok på gudstjenesten. 
o Barnelysglober: best til begge kirkene våre. 24 lys, tilpasset høyde, leveres med 

lyskasser og gulvbeskyttelse  

- Orientering om jubileet i november 
- Orientering om rehabilitering av taket på Lilleborg kirke 

o Ukentlige byggemøter/ dialog 
o Kontorinngangen er stengt hele perioden 
o Ingen aktiviteter i bygget på dagtid i ukene, men etter kl 17 og i helg går sin gang 

- Orientering om e-Ordre (utfaktureringsprogram) via bank og KFIO 
- Orientering om to offer som har forsvunnet i løpet av sommeren 
- Utsending av velkomstbrev til nyinnmeldte 
- Utleie av deler av de tomme barnehagelokalene 
- Opprettet vipps (nr 50523) 
- Ny kirkevirkelighet fra 01.01.17. Gudstj torsd 5. jan kl 19 i Domkirka.  

 
 

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 

 


