
 

Saksliste  

 
Sak 31/16 Godkjenning av innkalling og forrige referat  
Vedtak: Referat og innkalling godkjennes. To orienteringssaker meldt.  
 
Sak 32/16  Leiepriser 2016  

Vedtak: Menighetsforvalter tar med innspill fra MR og kommer med et forslag til nye priser og avtaler til neste 

MR.  

Sak 33/16 Automatisk ringesystem  

I dag styres kirkeklokkene manuelt. Det har kommet inne et forslag/ønske om å gå til innkjøp av automatisk 

ringesystem med timer, slik at vi ikke trenger å skru på klokkene.  

Dette kan være en investering som kan gjøre det enklere å få folk til å være kirketjener(?) og også enklere å få 

gjennomført høytidsringing.  

 

Vedtak: MR godtar at saken jobbes videre med og at det hentes inn et tilbud fra Olsen Nauen Klokkestøperi. Vi 

kontakter også fellesrådet og hører om mulighetene for å spleise.   

  

 

Sak 34/16 Kap 5. «Lokalt planarbeid – ansvar og arbeidsmetoder»  

En kort samtale om det viktigste vi kunne hente ut av dette kapitelet.  

Vedtak: Tas til orientering  

Sak 35/16 Strategi – oppsummering av arbeidsdagen på Son  

En kort gjennomgang av referatet fra arbeidsdagen i Son. Hvordan tar vi dette videre?  

 

Det kom frem mange tanker og ideer i Son, så vi har et godt grunnlag for å lage en ny strategi. Veien videre er 

å få sortert dette og få det inn i et format som kommuniserer og som kan brukes som et verktøy. Det er viktig 

at dette blir vårt og at vi løsriver oss litt fra hva det forrige MR valgte som sin strategiplan.  

Det er også viktig at stab og MR jobber sammen om dette. I forkant av fellessamlingen i august, skal også 

staben ha gjort noen av de oppgavene vi gjorde sammen i Son.  

Det kan være krevende å sitte med dette arbeidet i en større gruppe, så arbeidet videre fordeles på noen få.  

 

Referat Holmlia menighetsråd 

3.mai kl. 19.30-21.30 
Tilstede: Ingrid Sahl, Jorunn Kapstad, Benedicte Kivle, Silje Kivle Andreassen, Susanne Sivertsen, 

Dag Eirik Lannem, Tone Knutson Holmgren (ref)  

Forfall: Johan Hake, Jarle Aasen, Tor Torbjørnsen   



Vedtak: Benedicte Kivle lager ut utkast til ny strategiplan, som en mindre gruppe er med og samtaler rundt. 

Saken behandles på nytt på møte i juni.  

 

Sak 36/16 Dato for fellessamling med staben  

Fellessamling med stab og MR 23.august kl. 18-21.  

 

Orienteringer:   

- 15% kirkemusikerstilling i Holmlia Kirke  
- Diakoniutvalget – består nå av Kari Ashyr, Ann Kathrin Kasbo (diakon), Benedicte Kivle, Ingrid Sahl.  

 

 

Menighetsrådsleder       Menighetsforvalter  
Johan Hake          Tone Knutson Holmgren  


