
 

Referat  

Sak 70/15 Godkjenning av innkalling og forrige referat  
Noen meldte at de ikke hadde mottatt referat. Referatet blir sendt på nytt. Det ble meldt to saker til 
evt.  
 
Vedtak: Innkalling og referat godkjennes  
 
Sak 71/15 Velkommen til det nye menighetsrådet  
Kort presentasjon av de nye medlemmene. Et par ord om deres forventninger til arbeidet.  
 
Sak 72/15 Presentasjon av menighetsrådet arbeid, menighetens utvalg og komiteer   
Utvalg og komiteer presenteres av menighetsforvalter og de avtroppende medlemmene.  
 
Gudstjenesteutvalget: Består i dag av Tor Torbjørnsen, Anne-Gunn Bondevik, Bendik Vollebæk, Silje 
Kivle Andreassen, Hans Olav Baden, Åsfrid Øybrekk, Torill Edøy (leder)  
Anne-Gunn Bondevik sitter ut måneden og trenger en erstatter. Tor Torbjørnsen fortsetter, så det må 
ikke nødvendigvis være enda representant fra MR.  
 
Diakoniutvalget: Per Lie informerer om utvalget som startet friskt, men der flere medlemmer trakk seg 
og etter hvert har utvalget blitt lagt ned. De fikk laget en diakoniplan, satt i gang seniordans og drøftet 
mange viktige saker før de la ned. Dette utvalget ønskes av mange å gjenoppstå.  
 
Trosopplæringsutvalget: Et samarbeid med Hauketo-Prinsdal menighet. Består i dag av Dag-Eirik 
Lannem (leder) Johan Hake, Ingebjørg Hegstad (trosopplæringsleder), Bendik Vollebæk (kapellan), 
Camilla Jensen, Øyvind Håbrekk, Bradley Long (kateket Hauketo-Prinsdal), og Kjerstin Jensen 
(sokneprest).   
Menighetene får trosopplæringsmidler som er fordelt pr medlem. Holmlia og Hauketo-Prinsdal er en 
samarbeidsenhet og får en felles tildeling. Trosopplæringsutvalget har jobbet med planen for 
trosopplæring fra 0-18år. Denne skal over jul vedtas av sittende MR.  
 
Økonomiutvalg: Har bestått av Kristin Myskja og Arnstein Andresassen. Utvalget skulle jobbe frem 
budsjett og vurdere hvilke økonomisaker som skal opp i MR. Utvalget har ikke vært aktivt det siste året, 
men det er et ønske fra menighetsforvalter at vi har et slikt utvalg.  
 

Referat Holmlia menighetsråd 

3.nov kl. 19.00-21.30 
Tilstede: Anne-Gunn Bondevik, Johan Hake, Benedicte Kivle, Susanne Sivertsen, Åse 
Grøneng, Dag-Eirik Lannem, Silje Kivle, Inger Thing Helseth, Per Lie, Tor Torbjørnsen, 

Ingrid Sahl, Jorunn Kapstad, Grete Heyn, Tone Knutson Holmgren (ref) 
Forfall: Kristin Myskja 

 
 



Huskomite: Består i dag av Åse Grøneng (leder) Per Lie, Lill Beate Eidsheim, Martin Reichenbach, Tone 
Knutson Holmgren.  Komiteen kom i etterkant av kjøkkenoppussingen, der man så behovet for å ha en 
gruppe som kan ha omsorg for kirkebygget. Komiteen arrangerer dugnader, trefelling, har fått installert 
nye lamper i kirkestuen, reparert kirkestolene og jobbet med å få orden på skråningen bak kirken. 
Huskomiteen ønsker seg en representant fra MR.  
 
Julemarkedkomiteen: Består i dag av Jorunn Kapstad (leder), Ann Kathrin Kasbo, Liv Skaare. Komiteen 
har ikke hatt noe medlem fra MR, men leder oppnevnes/spørres av MR.  
 
Prosjektgrupper: Til ulike prosjekter har man opprettet egne prosjektgrupper. Eks oppussing av 
kjøkkenet og kirkejubileet.  
 
Oslo kirkelige fellesråd: Åse Grøneng har vært fellesrådrepresentant fra Holmlia. Fellesrådet består av 
en representant fra hvert menighetsråd. Fellesrådet fordeler de pengene kommunene bevilger til Den 
norske Kirkes menigheter. Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for mange av de kirkeansatte, og det er 
ansvarlig for kirkens eiendommer, kirkebygg og andre bygninger.  
 
Prostiråd: Grete Heyn har vært MRs representant i prostirådet, som består av en fra hvert 
menighetsråd i Søndre Aker Prosti, fortrinnsvis menighetsrådsleder. Her behandles saker som er felles 
for hele prostiet. Det velges en leder blant medlemmene, rådet ledes ikke av prosten. Prostiråd kan ikke 
treffe avgjørelse som er bindende for de enkelte menighetsråd eller andre organer. 
 

Østmarkskapellet: Åse Grøneng har vært representant i stiftelsen Østmarkskapellet. Det er stort sett et 
møte i året, der blant annet budsjett og regnskap gjennomgås.  
 
Sak 73/15 Avtakking av avtroppende MR  
Avtroppende medlemmer sa et par ord om deres tid i menighetsrådet, til inspirasjon for de nye 
medlemmene. Som takk for flott innsats fikk hvert medlem et gripekors og et eksemplar av 
Salmeboken «Bli lys – salmer og fortellinger». Det påtroppende MR fikk også gripekors.  
 
Sak 74/15 Spørreundersøkelsen i menigheten  
Menighetsrådet ønsket å «ta tempen» på menigheten og lagde i den forbindelse en 
spørreundersøkelse.  
Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 
 
Sak 75/15 Menighetsweekend  
I etterkant av menighetsweekend, ble det sendt ut et spørreskjema der de skulle evaluere weekenden. 

Bare 9 personer svarte på undersøkelsen. De som har svart syns det var fint å være der, men at det er 

en utfordring å finne passende aktiviteter for alle grupper.  

Det har blitt forsøkt å finne et sted som vi kan bytte til. Men det har ikke vært mulig å finne et stort 

sted. Komiteen består av Grete Heyn, Bjørn Sølvsberg, Therese Markln, Ann-Kathrin Kasbo. Komiteen 

spørre på nytt hvert år av MR.  

Evalueringsskjemaet foreslås å leveres ut siste dag på menighetsweekenden. Dette vil øke 

svarprosenten.   



Vedtak: Tas til orientering.   

Sak 76/15 Konstituering av nytt menighetsråd  
Alle påtroppende medlemmer fikk si hvilke verv de kunne ønske seg og hvilke områder de var 
interessert i å jobbe med.  
 
Problemstillingen vedrørende familiære forhold ble tatt opp.  
Benedicte Kivle er sokneprest Silje Kivle Andreassens svigerinne. Johan Hakes er gift med arbeidsgiver 
til fire ansatte Holmlia kirke, Hanna Barth Hake. 
Det første forholdet vurderes som uproblematisk, da MR har lite med sokneprestens arbeidsforhold å 
gjøre.   
Det kan imidlertid sees på som uheldig at menighetsrådsleder er gift med arbeidsgiver til 
menighetsforvalter og tre andre i staben. Johan Hake ønsket å være leder og menighetsrådet ønsket 
han som leder. Det var ingen motkandidater til vervet.  
Hvis vi tar med oss problemstilling og holder fokus på å være ryddige i dette, mener menighetsrådet 
dette ikke skal være til hinder for å velge Johan som leder. Hvis det oppstår situasjoner der det viser 
seg at det er uheldig at han har vervet som leder, plikter menighetsrådet å velge ny leder.  
 
Vedtak: Johan Hake velges til leder av menighetsrådet for ett år. Benedicte Kivle velges til nestleder 
av menighetsrådet for ett år. Dag-Eirik Lannem velges til representant i fellesrådet for fire år. 
Menighetsrådets representasjon i utvalg og komiteer foretas fortløpende etter behov.   
 
 
Sak 77/15 Møtedatoer og andre viktige datoer  
Vedtak: Første tirsdag i måneden velges som møtedag. Ramme for møte 19.30-21.30.  Neste møte blir tirsdag 

1.des. I januar flyttes møte til 12.januar.  

 
Orienteringer/Evt.  
 

Sak 78/15: Gave til jubileet i Hauketo-Prinsdal 

Silje Kvile Andreassen representerer menighetsrådet på jubileet og tar med en gave.  

 

Sak 79/15: Eldreråd 

MR i har mulighet til å foreslå en repr. til å sitte i eldrerådet i bydelen. 22.november skal bydelsrådet 

oppnevne eldreråd. Menighetsrådet ønsker at vi skal ha en representant i eldrerådet.  

Vedtak: Jorunn Kapstad spør personene som ble nevnt i møte.  

 

Sak 80/15: Vararepresentanter i MR  

Vedtak: 1. og 2.vararepresentant kalles inn til alle menighetsrådsmøter.  

 

Menighetsrådsleder       Menighetsforvalter  
Grete Heyn /Johan Hake       Tone Knutson Holmgren  


