
 

Torshov og Lilleborg 

menighetsråd 2018 

 

Innkalling til møte i menighetsrådet  

onsdag 24. jan. 2018 kl.17:30-20:00  

hjemme hos Unn i Birch-Reichenwaldsgt. 2c. 

 

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: Dag Iversen 

 

mailto:ed549@kirken.no


Torshov og Lilleborg menighetsråd, Saksliste 
 

Sak MR 01/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

 

Sak MR 02/18 Godkjenning av protokoll for menighetsrådsmøtet 29.11.2017  

Saksdokument: Protokoll fra møtet 29.11.2017 
 

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. 

 

 

Sak MR 03/18 Budsjett 2018 

Det vises til sak 94/17. Det er kommet innspill til følgende budsjettdeler: Lilleborg 

teatergruppe, Babysang, Barnesang, Diakoni, Formiddagstreff, Søndagsskole, 

Konfirmantarbeid, Kirkemusikk og vennskapsmenighetsarbeidet.  

Saksdokument: Budsjettforslag 3-2018 

 

Forslag til vedtak: Budsjett 2018 vedtas som presentert i møtet. 

 

 

Sak MR 04/18 Utlysningstekst sokneprest 

Saksdokument: Forslag til utlysningstekst av 15.01.2018 

 

Forslag til vedtak: Saken diskuteres i møtet. 

 

 

Sak MR 05/18 Evaluering av julemessa 2017 

Menighetsrådet takker alle som bidro i arbeidene med julemessa. 

Saksdokument: Julemesse 2017 Evaluering 

 

Forslag til vedtak: Det bør være en tydelig ansvarsfordeling, særlig på økonomisiden. 

Det er ønskelig at daglig leder blir med på et møte i komiteen i forkant av julemessa i 

sakens anledning. 

 

 

Sak MR 06/18 Frivillighetsåret 2018 

Hvordan markerer vi det i menigheten? 

 

Forslag til vedtak: Saken diskuteres i møtet. 

 

 

Sak MR 07/18 Orienteringssaker 

- Orientering fra fellesrådet  
o Orientering om kommunikasjonsrådgiverstillingen i prostiet 



o Orientering fra arbeidene med Kirkebruksplanen. Konsultasjoner og 
høring kommer 

- Orientering om prosjekt Enhetlig ledelse 
- Orientering fra videre arbeider i Lilleborg kirke 
- Orientering fra vennskapsmenighetene 

o Sør-Sudan 
o Jerusalem 

- Orientering fra orgelkomiteen 
- Orientering fra stab 

o Vi får beholde begge diakonhjemlene et halvt år til 
- Rensing av alle messehaglene i våre to kirker 
- Kirkelig årsstatistikk 2017, se vedlegg 
- Orientering fra trosopplæringsleder  

 2017: Godt oppmøte på Lys våken, svært positiv gjeng. Barn fra ulike 

sammenhenger og religioner. I januar starter vi opp Chili, etterarbeidet/ vårt nye 

tweens-arbeid. Oppstart såmannssøndag-helgen. 
 Lysmesse: 5 barn møtte. Komprimert adventstiden, da julaften var på en søndag, 

travle barnefamilier. Lymesse uten innleid forteller neste år. 

 Ministranter: diakonen deler ut søndager og oppgaver. Få søndager hvor tekster 

passer for barn, men god gjeng inn i loopen.   

 TRU utsetter revidering av plan pga vakanse og sykmeldinger. Arbeidet er godt i 

gang. Kap tilbake og vi ønsker gjennomgang av hvilke tekster og bibelfortellinger 

vi gir barna i trosopplæringsløpet.  

 Mange på babysang i årets første uker, få på barnesang. 

 Brev om og invitasjon til familiespeiding sendt alle menighetens femåringer. 

Offensivt satsing i 2018. 

 Nyhetsbrevet (om trosopplæring) sendes ut neste uke. Viktig satsing for å nå ut. 

Alle som døper barna sine, settes på nyhetsbrevlista, samt alle som melder barna 

på ulike aktiviteter i trosopplæringsregi. Lett å melde seg av. En del familier som 

ikke er tilknyttet kirken ønsker likevel info. Brevet sendes cirka 4 ganger pr år. 

Interesserte kan sende e-post til kn792@kirken.no 

- Orientering fra ledertrening: 3 ungdommer fra Torshov og Lilleborg deltar 
 

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 

 

mailto:kn792@kirken.no

