
 

Torshov og Lilleborg 

menighetsråd 2018 

 

Innkalling til møte i menighetsrådet  

onsdag 13. juni 2018 kl.18:00-20:00  

på felleskontoret i Torshov kirke. 

 

Innkallingen går til alle medlemmer og varamedlemmer  

i Torshov og Lilleborg menighetsråd. 

 

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

på tlf 23629212 eller ed549@kirken.no 

Åpning og enkel bevertning: Siv Hjellnes 

mailto:ed549@kirken.no


Torshov og Lilleborg menighetsråd, Saksliste 
 

Sak MR 43/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

 

Sak MR 44/18 Godkjenning av protokoller for menighetsrådsmøtene 25.04. og 24.05.  

Saksdokument: Protokoll fra møtene 25.04. og 24.05.  

 

Forslag til vedtak: Protokollene godkjennes. 

 

 

Sak MR 45/18 Nytt orgel i Torshov kirke  

Kantor Kristian Hernes inviteres til å innlede saken som har vært behandlet i Orgelkomiteen. 

Saksdokument: Innstilling til menighetsrådet om nytt orgel i Torshov kirke. 

 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet støtter orgelkomiteens innstilling om nytt orgel i 

Torshov kirke med 22 stemmer fordelt på to manualer foruten pedaler. Estimert pris 

kr 4,4 mill. 

 

 

Sak MR 46/18 Sak unntatt offentlighet 

Se egen mail av 07.06.2018 i sakens anledning. 

 

Forslag til vedtak: Saken diskuteres i møtet. 

 

 

Sak MR 47/18 Kirkebruksplanen 

Det vises til sak MR 32, sak MR 36/ 18, sak MR 41/18 og sak MR 42/18 i sakens 

anledning. 

 

Det oppsummeres kort fra alle møtene i sakens anledning:  

03.04. informasjonsmøte om Kirkebruksplanen for alle AU 

04.04. møte mellom prosten og AU 

24.04. Konsultasjon for alle AU i Nordre Aker prosti 

25.04. menighetsmøte i Lilleborg kirke 

15.05. møte mellom styringsgruppa og staben og AU 

23.05. folkemøte i Lilleborg kirke 

05.06. møte om Kirkebruksplanen for alle AU 

 

Kirkebruksplanen kommer opp som sak i bydelsutvalgsmøte 14.06. (åpen halvtime).  

Høringsnotatet ang Kirkebruksplanen er ventet ca 3. aug. med svarfrist ca 1. okt. 

 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. 

 



Sak MR 48/18 Strategiplan for Oslo bispedømme 2019-2021 

Saksdokument: Mail fra Oslo bispedømme av 05.06.2018 og Kirkemøtets 

visjonsdokument for Den norske kirke 2019-2021 

 

Forslag til vedtak: Holdning til saken drøftes i møtet. Realitetsbehandles på møtet i 

sept. 

 

 

Sak MR 49/18 Menighetsrådets stilling i Den norske kirke  

Saksdokument: Noen tanker om menighetsrådets stilling i Den norske kirke  

Alle bes om å besøke menighetens hjemmesider på kirken.no/tol for å bli kjent med 

hvilken informasjon som er tilgjengelig. 

 

Forslag til vedtak: Menighetsrådets møter kan kunngjøres i gudstjenestene og i 

kalenderen på hjemmesidene. Større saker kan det orienteres om på kirkekaffe’n.  

I årsmeldingen kan delen om menighetsrådets virksomhet flyttes fremst. 

 

 

Sak MR 50/18 Søknad fra Ten Sing om økonomisk støtte til nytt utstyr 

Saksdokument: Mail fra Løkka Ten Sing  

 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet bevilger kr 1000,- til nytt bandutstyr i Ten Sing. 

 
 

Sak MR 51/18 Fullmakt Visma og nettbank 

 

Forslag til vedtak: Diakon Liv Adams og ny sokneprest Hanne Kleveland får 

fullmakter til godkjenning i regnskapssystemet Visma og i nettbanken.  

 

 

Sak MR 52/18 Tømming av Torshov kirke  

Innen midten av sept må Torshov kirke tømmes pga rehabiliteringsarbeidene. 

 

Forslag til vedtak: Det opprettes en fullmaktskomite og arrangeres dugnadskvelder. 

 

 

Sak MR 53/18 Møtedatoer høsten 2018 

 

Forslag til vedtak: MR 05.09. – 03.10. – 07.11. – 05.12. 

AU 30.08. – 26.09. – 31.10. – 28.11. 

 

Sak MR 54/18 Sommerfullmakt 2018 

Vi går nå inn i en periode med ferieavvikling. For å sikre at menigheten til enhver tid 

har nødvendig ledelse, foreslås at menighetsrådet gir sin fullmakt til AU. Dette gjøres 

med hjemmel i kirkelovens § 8 første avsnitt: 



”Menighetsrådet kan gi lederen eller denne og minst to av rådets medlemmer (arbeidsutvalg) 

fullmakt til på saklig begrensede områder å treffe avgjørelse i saker som skulle ha vært 

avgjort av rådet. Avgjørelse som er truffet med hjemmel i slik fullmakt skal refereres i første 

møte etter at avgjørelsen er truffet.” 

Forslag til vedtak: Torshov og Lilleborg menighetsråd gir AU fullmakt til å opptre på 

MRs vegne sommeren 2018. Avgjørelser som er truffet med hjemmel i denne 

fullmakt legges frem for MR på første ordinære møte etter ferien.  

 

 

Sak MR 55/18 Orienteringssaker 

- Orientering fra møte i Fellesrådet 
- Orientering fra vennskapsmenighetene 

o Sør-Sudan 
o Jerusalem: Besøk 13.-17. sept fra Jerusalem 

- Orientering fra stab  
o Takk fra ny sokneprest Hanne Kleveland for blomster 

- Orientering fra trosopplæringsleder  
- Orientering om rehabiliteringsarbeidene av Torshov kirke  

o Oppvarming blir bergvarme, varmepumper og biobrensel 
- Tusen takk til Grethe Ryen for arbeidet med oppsetningen «Bra menneske» 
- Orientering fra Ungdomstinget, se egen mail 
- Enhetlig ledelse er utsatt 
- Kirkerådet utsetter høringen om ny kirkeordning 
 

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 

 


