
 

Torshov og Lilleborg 

menighetsråd 2018 

 

Innkalling til møte i menighetsrådet  

onsdag 5. sept. 2018 kl.18:00-20:00  

i Dagligstua i Lilleborg 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: Kari Jordheim 

mailto:ed549@kirken.no


Torshov og Lilleborg menighetsråd, Saksliste 
 

Sak MR 57/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

 

Sak MR 58/18 Godkjenning av protokoller for menighetsrådsmøtet 13.06.  

Saksdokument: Protokollene fra møtet 13.06.  

 

Forslag til vedtak: Protokollene godkjennes. 

 

 

Sak MR 59/18 Økonomirapport 1-6 2018 

Saksdokument: Driftsregnskap og balanse 

 

Forslag til vedtak: Rapporten tas til etterretning. 

 

 

Sak MR 60/ 18 Strategiplan for Oslo bispedømme 2019-2021 

Det vises til sak MR 48/18  

 

Forslag til vedtak: Saken drøftes i møtet. 

 

 

Sak MR 61/ 18 Tømming av Torshov kirke 

Det vises til sak MR 52/18. Vi trenger flere dugnadshender for å komme i mål.  

 

Forslag til vedtak: Det settes av to dager hvor folk kan melde seg og delta. Mandag 

24. sept fra kl 9.00 og onsdag 3. okt fra kl 16.00 

 

 

Sak MR 62/ 18 

Det vises til sak MR 53/18. Vår nye sokneprest ønsker flytting av møtet 03.10. pga 

høstferie og flytting.  

 

Forslag til vedtak: Møtet i MR flyttes til onsdag 10. okt kl 17-19 

 

 

Sak MR 63/ 18 Søknad fra Christine Andreassen, Ten Sing leder, om deltakelse på 

trosopplæringskonferansen.  

 

Saksdokument: http://trosopplaringskonferansen.no/program 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet ønsker Christine Andreassen god fornøyelse på 

trosopplæringskonferansen og dekker avgiften på kr 200,- 

http://trosopplaringskonferansen.no/program


Sak MR 64/ 18 Grønn menighet  

Saksdokument: Brev fra Diakoniutvalget. Se også www.miljofyrtarn.no 

 

Forslag til vedtak: Torshov og Lilleborg menighet fortsetter som Grønn menighet, og 

vil se gjennom forslagene til grønne tiltak i menigheten.  

 

 
Sak MR 65/ 18 Gjenåpning av busstoppestedet «Lilleborg kirke»  

Saksdokument: Brev fra Diakoniutvalget. 

 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet sender sammen med Diakoniutvalget og 

soknepresten en forespørsel til Ruterplanlegging om midlertidig gjenåpning av 

busstopp ved Lilleborg kirke. 

 

 

Sak MR 66/18 Orienteringssaker 

- Orientering fra møte i Fellesrådet 
- Orientering fra vennskapsmenighetene 

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

overført offer 
- Orientering fra stab  

o NAV bekrefter lønnstilskudd 50% ref. av 40% stilling i 12 mnd for CS. 
o Flytting av kontorene 
o Takkekort fra kantor Burghard Wellmann 
o Menighetens kantorressurser og kirketjenerressurser 

- Orientering fra trosopplæringsleder  
- Orientering om rehabiliteringsarbeidene i Torshov kirke  
- Utsatt høringsfrist for Kirkebruksplanen til 1. nov 
- Ingen endring av navn på Nordre Aker prosti 
- Tilsagnsbrev driftstilskudd 2018 – som forventet og budsjettert 
- Varsel om endret økonomiske tilskudd fra KFIO i 2019 
- Kopimaskinen i Torshov flyttes også til kontorene i Lilleborg 
- Ekstra flyttehjelp bekostes av MR (kr 200,- pr time) 
- Vår forespørsel om gang og sykkelsti vest for kirka har bydelen videresendt 
- Over 20 utmelding i soknet i juli og aug.  
- Julemessa 08.12. 

 

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 

 

http://www.miljofyrtarn.no/

