
 

Saksliste  

Sak 18/16 Godkjenning av innkalling og forrige referat  
Vedtak: Innkalling og referat godkjennes  
 
Sak 19/16 Møte med prost og kirkeforvalter  

 

Vedtak: Tas til inspirasjon og orientering  

 

Sak 20/16 Årsmelding og regnskap 2015  

En gjennomgang av årsmeldingen og kort om regnskapet. Vi har et mindreforbruk også i 2015, selv 

om utgiftene har vært store, har også inntektene økt en del.  

 

Vedtak: MR godkjenner årsmelding med de endringer som kom frem i møte og MR godkjenner 

regnskapet 2015.  

 

 

Sak 21/16 Årsmøte      

 

Hva skal presenteres på årsmøte?  

o Presentasjon av MR.  
o Årsmeldingen (Johan)  
o Regnskap og statistikk (Tone) 
o Musikalsk innslag av det nye Tween Sing?  
o Nye tiltak i trosopplæringsplanen? Pilgrimsvandring. (Dag Eirik)  
o Rekruttere til gudstjenestegrupper og givertjeneste (Silje)  
o Status på givertjeneste (Tone)  
o Fokus dåp- prosjektet (Tone)  
 

Mål for møte:  

 Opplyse folk om hva som har skjedd.  
 Gi folk eierskap til menigheten.  
 Få hilst på noen andre og snakket litt rundt bordene  

Referat Holmlia menighetsråd 

1.mars kl. 19.00-21.30 
Tilstede: Benedicte Kivle, Silje Kivle Andreassen, Susanne Sivertsen, Eigil Morvik, Hanna 

Barht Hake, Jorunn Kapstad, Johan Hake, Dag Eirik Lannem, Jarle Aasen, Tor Torbjørnsen, 
Ingrid Sahl, Tone Knutson Holmgren (ref)   

  
 

 



 

Vedtak: AU tar med seg ideer videre til planleggingen.  

 

Sak 22/16 Lørdagssamling 23.april  

Vi har booket oss inn på Solåsen Pilegrimsgård i Son for lørdagssamling. Neste møte vil vi sette ned 

en komite som kan planlegge denne dagen. Et forslag om at staben kommer og deltar under noe av 

dagen.  

http://www.pilegrimsgard.no/ 

Vedtak: Neste MR har vi en avstemming om hvorvidt vi ønsker at staben skal delta på denne 

samlingen.  

Sak 23/16 Orientering fra møte i fellesrådet   

Dag Eirik Lannem er vår representant i fellesrådet og orienterer blant annet om en utfordring knyttet 

til rehabilitering av kirkene i Oslo. Rehabiliteringsbudsjettet for 2016 er kuttet med 1/3-del av hva det 

var tidligere. 20mill er bevilget fra Oslo Kommune og behovet for vedlikehold er på omtrent 200mill. 

Det er meget kritisk, da noen kirker kan stå i fare for å bli stengt på grunn av manglende vedlikehold. 

Det står dårlig til med mange kirker i Oslo.  

Robert Wright informerte også om omorganiseringen med tanke på avviklingen av kirkeforvalter og 

rådgiver på prostinivå. Han ønsker å styrke menighetsforvalterrollen og ønsker på sikt at stillingen 

besittes av folk med god ledererfaring. Denne organiseringen har møtt motstand også fra 

bispedømmerådslinjen, men det er ser ut til at ledelsen i KfiO har bestemt seg for å gjennomføre 

dette.  

 

 

 

Menighetsrådsleder       Menighetsforvalter  
Johan Hake          Tone Knutson Holmgren  

http://www.pilegrimsgard.no/

