
 

Saksliste  

 
Sak 37/16 Godkjenning av innkalling og forrige referat  
Vedtak: innkalling og referat godkjennes  
 
Sak 38/16  Trosopplæringsplanen  

Trosopplæringsplanen har nå vært innom bispekontoret og et par små endringer er gjort i forhold til forrige 

utkast. Planen er klar for vedtak i MR før den formelt sendes inn.  

 

Vedtak: MR ønsker å takke Ingebjørg Hegstad og trosopplæringsutvalget for bra jobb med planen. MR vedtar 

trosopplæringsplanen til innsending for godkjenning av biskopen. 

Sak 39/16 Regnskap 2016 pr. 31.03.16 

Vedtak: Regnskapet tas til orientering og menighetsforvalter sjekker hvordan status er på faste givere.   

 

Sak 40/16  Søknad om støtte til fortellekurs   

Diakon Ann Kathrin Kasbo har sendt MR en søknad om støtte til fortellerkurs for de eldre i menigheten. Hun 

har søkt støtte fra Christine Raschs fond og fått innvilget 40.000kr til lønn for diakon, men ikke konkret til 

dette tiltaket. Men ved at vi fikk 40.000kr til å dekke lønn for diakonen, har vi mer midler vi kan bruke på tiltak 

for eldre – som altså er en forutsetning for tildelingen av støtte fra dette fondet.  

MR stiller seg positive til å støtte dette tiltaket, og syns det er flott at det kommer et slikt tilbud inn mot 

gruppen rundt Åpent Hus, og håper også at det kan nå de som ikke er på Åpent Hus. Interessen for et slikt kurs 

vil kanskje også være tilstede blant yngre i menigheten, men MR mener det kan være fornuftig å gjennomføre 

dette med en relativt homogen gruppe. Det stilles litt spørsmål ved om det skulle komme frem historier der 

som grenser opp mot sjelesorg? Hvordan vil en forteller som ikke er sjelesørger kunne ta dette?  

Det er litt skepsis til om de som er på Åpent Hus vil ha mot nok til å delta på et slikt kurs. Formidlingen av hva 

det skal inneholde og forventningene til deltakerne er viktig. Det kan være et ønske at disse fortellingene skal 

kunne brukes videre og inn i andre sammenhenger og til andre folk, samtidig som det er viktig for 

rekrutteringen av dette ikke er et krav til deltakelse.  

Det er spennende, men dyrt. Samtidig er det midt inn i strategiplanen der vi har ønske om å gi tilbud til alle 

generasjoner.   

Referat Holmlia menighetsråd 

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

Tor Torbjørnsen, Dag-Eirik Lannem, Jarle Aasen, Tone Knutson Holmgren (referent)  

Forfall: Johan Hake    



Vedtak: MR går inn for å støtte dette tiltaket.  

Sak 41/16 Oppgradering av lyd i menighetsalen   

Holmlia Kirke v/ Hans Olav Baden har søkt bydelen om støtte til nytt lydanlegg i kirken og vil i denne omgang 

informere MR om at det vil komme en søknad også til MR om støtte til dette. Det er tenkt slik at lydanlegget 

som nå står i kirkerommet skal flyttes inn i menighetssalen og at vi skal oppgradere lydanlegget i kirkerommet. 

Det er et stort behov for bedre lyd både i kirkerommet og i menighetssalen.  

 

Innspill fra MR:  

o MR er positive til dette, og vet at dette er tenkt og ønsket i mange år.  
o Viktig at anleggene er brukervennlige 
o Akustikken i menighetssalen er utfordrende – er det noe annet vi kan gjøre for å bedre akustikken i 

rommet? Eks lydplater, tekstiler?  
o Når prosjektet skal settes i gang ønsker vi en akustisk vurdering av rommet, for å få tips til hva vi 

kan gjøre.  
o NB: Dette er neste siste år med Oslo Sør-midler, så vi må benytte anledningen til å søke for neste 

år. 
o Skal man også kjøpe inn ny projektor og lerret, så er det fint om den i menighetssalen kan ha 

muligheten for å samkjøres med den i kirkerommet, slik at ved større konserter kan vises det 
samme på to lerret.   

 

Vedtak: tas orientering.  

 

Sak 42/16 Strategiplan  

I etterkant av menighetsrådet arbeidsdag 23.april, har Benedicte Kivle laget et utkast til formulering av en ny 

strategiplan, og vi tok en gjennomgang av denne.  

 

Vedtak: Forslagene til endringer tas med i det videre arbeidet.   

 

Sak 43/16  «Håndbok for menighetsråd» kap. 1 og 2  

Vi leser kapitel 1 og 2. Kort gjennomgang av de viktigste punktene.  

Vedtak: Tas til orientering  

 

Sak 44/16 Fellessamling med MR og Stab 22.august (Benedicte)   

Kort samtale om innhold i denne samlingen.  

o Forslag om å gå i mindre grupper og diskutere tiltak.  
o Temaer som «frivillighet» og «kirkeakademi» foreslås. 
o Finne tema som er viktige for både MR og Stab.  
o Fint om staben kunne ha klart tiltaksplan?   

 

Vedtak: Samlingen blir 22.august. AU lager forslag til program.  

Evt./orientering: 

Sak 45/16 Støtte til bok av Åpen Kirkegruppe  



I februar feiret Åpen kirkegruppe 40 år med stor jubileumsgudstjeneste i Oslo domkirke. 1.August kommer 

historien om Åpen kirkegruppe ut i bokform. «Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Historien om Åpen 

Kirkegruppe og kampen for lesbiske og homofile i kirken.»  I den forbindelse inviterer de alle som ønsker og 

spesielt landets menighetsråd til å tegne som på «Tabula gratulatoria». 

Vedtak: MR går inn for å tegne seg på «Tabula gratulatoria» og betale 349kr og motta boken.  

 Oppfølging av kirkemusikerstillingen (utsatt) 
 

 

 

Orienteringer:   

 

 

Nestleder i menighetsrådet          Menighetsforvalter  
Benedicte Kivle           Tone Knutson Holmgren en  


