
 

Saksliste  
Sak 9/16 Godkjenning av innkalling og forrige referat  
Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes. Eventueltsaken om innsamlingsgruppe fra første 
møte er ikke protokollert, men denne tas opp under eventuelt i dag.  
 
Sak 10/16 Orientering om trosopplæringsreformen 

Trosopplæringsleder Ingebjørg Hegstad orienterer om trosopplæringsreformen. 

Holmlia fikk midler i 2004, prostiet kom med i 2013 og samarbeidsenheten HP & H ble da etablert.   

Holmlia og HP utarbeider hver sin lokale plan for trosopplæring, med den nasjonale planen som 

grunnlag. Noen av tiltakene arrangeres hver for seg mens andre er fellestiltak for begge 

menighetene. Menighetens plan for trosopplæring fullføres 15. februar og sendes til 

bispedømmerådet 1. mars. 

 

Vedtak: Tas til orientering  

 

Sak 11/16 Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd kap 3: Oppgaver i soknet  

Vi leser oss gjennom håndboken og det viktigste trekkes ut på møte.  

Ingrid Sahl og Susanne Sivertsen gikk igjennom hver sin del av kapittel tre.  

Vedtak: tas til orientering. MR behandler på et senere møte om vi ønsker å kreve politiattest fra 

lederne i barne- og ungdomsarbeidet. 

 

Sak 12/16 Oppnevning av julemarked-komite 

Utsatt sak fra forrige møte 

Liv Skaare er spurt om å lede komiteen og har takket ja. MR ønsker å takke for engasjementet og 

ønsker lykke til. 

 

Vedtak: Liv Skaare oppnevnes til leder av julemarkedkomiteen 

 

Sak 13/16 Gudstjenesteordning 

Utsatt sak fra forrige møte.  

Se vedlagt brev fra prosten.  

Innkalling Holmlia menighetsråd 

2.februar kl. 19.30-21.30 
Til stede: Johan E. Hake, Benedicte Tveter Kivle, Ingrid Sahl, Susanne Sivertsen, Jorunn 
Kapstad, Silje Kivle Andreassen, Ingebjørg B. Hegstad (sak 10/16) og Dag-Eirik Lannem 

(ref) 
Forfall: Tor Torbjørnsen, Jarle Aasen 

 
 



Teksten i forslag til svarbrev ble revidert på møtet slik at teksten ikke ble så absolutt, men at 

endringer kan forekomme uten å måtte vedta ny gudstjenesteordning til prosten.  

Vedtak:  

MR sender svar på henvendelsen fra prosten med de endringen som kom i møtet.. 

 

Sak 14/16 Finansiering av kirkemusiker 15% stilling 

Oppfølging fra sak 4/16 

 

Vedtak: Menighetsrådet i Holmlia vil fra 1.april 2016 finansiere kirkemusikerstilling i 15% for Hans 

Olav Baden. Han tilbys dette for en periode på 3 år, dvs. frem til 1.april 2019. Kirkelig Fellesråd i Oslo 

vil ha arbeidsgiveransvaret. Det utarbeides en arbeidsbeskrivelse basert på innspillene som kom på 

møtet. Videre finansiering av stillingen tas igjen opp i MR på begynnelsen av 2019. 

 

Sak 15/16 Valg til representant i prostiråd (se vedlegg) 

Det har tidligere vært vanlig at leder av MR har sittet i dette rådet, og MR ser ingen grunn til å endre 

denne praksis. 

 

Vedtak: Johan Hake stiller som Holmlias representant 

 

Sak 16/16 Dato og tema for lørdagssamling for menighetsrådet  

Det er sendt ut en doodle for å se hvilke lørdager alle kan ha møtes for en lørdagssamling. Den 23. 

april utpeker seg som lørdagen flest kan.  

 

Vedtak: MR legger opp til å ha en heldagssamling den 23. april. Menighetsforvalter ser etter egnet 

sted å ha denne samlingen. 

 

Sak 17/16 Søknad om bruk av ubundne driftsfond (se vedlegg)  

Huskomiteen ønsker å pusse opp kjøkkenet i tilknytning til ungdomsrommet i kjelleren. Se vedlagt 

forslag til budsjett og søknad om bruk av midler.  

 

Vedtak: MR ser at oppusning av kjøkkenet i kjelleren er et naturlig videre skritt i oppusning av kirkens 

rom. Komiteen kan derfor bruke opp til kr 72.850 av driftsfondet. 

 

Eventuelt Opprettelse av arbeidsgruppe for økte giverinntekter  

Basert på tidligere samtaler, ser MR at det er store muligheter for å øke giverinntektene. 

Vedtak: AU får fullmakt til å nedsette en komite til å jobbe med dette. Staben oppfordres til å bidra i 

det daglige arbeidet. 

 

Orienteringer:  

o Endringer i budsjettet gjort på AU 25.januar  
o Inspirasjonsdag i Bøler kirke 2. mars 
 



 

Menighetsrådsleder       Referent  
Johan Hake          Dag-Eirik Lannem  


