
 

Saksliste  

Sak 24/16 Godkjenning av innkalling og forrige referat  
Vedtak: Grunnet sykdom hos sakfremlegger, blir sak 26/16 flyttet til lørdagssamlingen 23.april. Innkalling og 
referat godkjennes.   
 
Sak 25/16 Forslag til mandat for trosopplæringsutvalget  

Vedtak:  

o MR foreslår at «ansvar» i første punkt, endres til «følge opp trosopplæringsplanen».  
o «Ansvar» i de øvrige punkt, endres til «sørge for».  
o Punkt 4 foreslår vi å legge til: «Sørge for at store endringer i planen blir lagt frem og blir behandlet i 

menighetsrådene, og at de blir sendt til biskopen for ny godkjenning.  
o Punkt 6 foreslår vi å legge til: «Sørge for å sende inn budsjett til Kirkelig fellesår til fristen og oversende 

det til MR og stabene til orientering.» 
o Forslaget sendes til menighetsrådet i Hauketo-Prinsdal og til trosopplæringsutvalget.  

 

 

Sak 26/16 «Menighetens sosiale liv» Saken utsettes  

 

Sak 27/16 Møte med diakon Ann Kathrin Kasbo  

Vedtak: Tas til orientering  

Sak 28/16 Opprettelse av diakonivalg  

Hva skal vi som menighet være? Hva skal diakonal profil skal vi ha som menighet? Hva slags fotavtrykk ønsker 

vi sette i nærmiljøet? Hva skal vi satse på? Både MR og diakonen ønsker å få på plass et diakoniutvalg som kan 

drøfte slike saker. Det skal være en støtte for diakonen, både faglig og praktisk.  

Vedtak: Ingrid Sahl velges som representant for MR i diakoniutvalget. Benedicte Kivle velges til medlem i 

diakoniutvalget. Utvalget finner i samarbeid med diakonen de øvrige medlemmene. Diakoniutvalget bør fra 

neste år være en egen post i budsjettet.    

 

Sak 29/16 Høring – diakonressurser i KfiO  

 

En kort gjennomgang av høringssvar. Noen mindre endringer ble foreslått.  

 

Referat Holmlia menighetsråd 

12.april kl. 19.30-21.30 
Tilstede: Benedicte Kivle, Ingrid Sahl, Dag-Eirik Lannem, Silje Kivle Andreassen,  

Morten (praksisstudent) Linett (praksisstudent), Susanne Sivertsen, Jorunn Kapstad,  
Tone Knutson Holmgren( ref)  

Forfall: Johan Hake, Tor Torbjørnsen, Jarle Aasen  

 
 



Vedtak: Forslaget til høringssvar vedtas med de endringer som kom frem i møte og sendes inn innen fristen 

22.april.  

 

Sak 30/16 Lørdagssamling 23.april  

 

Vedtak: siden ikke hele staben har anledning til å være med på denne dagen, drar MR alene til 

Pilegrimsgården.  

 

Sak 30/16 Valg av vararepresentant til prostiråd   

Johan Hake er representant i prostirådet, men vi trenger en vararepresentant.  

Vedtak: Benedicte Kivle velges til vararepresentant i prostirådet  

 

 

Orientering/evt. :  

o Referat fra prostirådsmøte  
o Oppussing av kjøkkenet i kjelleren  

 

 

 

 

Menighetsrådsleder       Menighetsforvalter  
Johan Hake          Tone Knutson Holmgren  


