
 

 

 

Torshov Lilleborg 

menighetsråd 

2015 

 

Innkalling til ordinært møte i menighetsrådet  

torsdag 26. feb. 2015 kl.18:00-20:00  

i Felleskontoret i Torshov kirke, 

kontorinngang fra Nordkappgata 

 

  



Torshov Lilleborg menighetsråd, Dagsorden 

møte i menighetsrådet  

19.01.2015 kl.18:00-20:00 

Sak 09/15 – 16/15 

 

Sak MR 09/15 Innkalling og dagsorden 

 

 AUs forslag til vedtak: Godkjent. 

 

 

Sak MR 10/15 Møtebok for menighetsrådet 19. januar  

 

Vedlegg - Møtebok 19. jan. 

 

 AUs forslag til vedtak: Godkjent. 

 

 

Sak MR 11/15 Innkjøp av nye konfirmantkapper 

Konfirmantkappene trenger fornyelse. 30 nye kapper vil koste kr 29.960,-  

inkl mva. 

 

 Vedlegg – Tilbud fra Protex og forslag til tekst på innsamlingsblanketten. 

 

AUs forslag til vedtak: Det kjøpes inn 30 nye konfirmantkapper til en kostnad  

på kr 29.960,- inkl mva. Det settes også i gang en innsamlingsaksjon og 

tildeles en ofring i hver av kirkene våre til formålet. Evt. overskudd tilfaller 

menighetens barne- og ungdomsarbeid. 

 

 

Sak MR 12/15 Teater 2016 

 Det vises til sak MR 03/15 i sakens anledning. 

  

AUs forslag til vedtak: Det opprettes en ansvarsgruppe. Det er ønskelig at  

oppsetningen finner sted i løpet av våren 2016. 

 

 

Sak MR 13/15 Oppfølging av seminaret på Hadeland. 

 Hva sitter den enkelte igjen med?  

 

 Vedlegg – Langtidsplan 2011-2014 Lilleborg menighet, Strategiplan 2004- 

 2005 Torshov menighet og referat fra strategidag 02.06.2014 staben i Torshov 



 

 AUs forslag til vedtak: Det settes ned en arbeidsgruppe som utformer et  

forslag til rammeverk for en ny langtidsplan for Torshov og Lilleborg menighet.  

 

Sak MR 14/15 Valg av revisor 

 

 AUs forslag til vedtak: Menighetsrådet i Torshov og Lilleborg sokn velger  

 KPMG som revisor for 2015.  

 

 

Sak MR 15/15 orientering om AU vedtak 

 Sak AU 01/15: Det innvilges kr 3000,- i reisestøtte for en av ungdomslederne  

 ang turen til Taizé i påska. 

 

 

Sak MR 16/15 Orienteringssaker 

 Besøket fra vennskapsmenigheten i Jerusalem utsettes til andre uka i 
mars. Komiteen er ansvarlig for programmet. 

 Kirkevalget. 

 Nye hjemmesider. Innkalling og møtebok legges ut. Det presiseres at 
møtene er åpne. 

 Rehabilitering av orgelet i Torshov kirke. En rapport foreligger. 
Menighetsrådet skriver brev til KFIO om saken og legger ved rapporten. 

 Mer belysning i kirkerommet i Torshov. Menighetsrådet skriver brev til 
KFIO og legger ved tilbud. 

 Intervju av søkere til organiststillingen i Lilleborg 

 Nytt organisasjonsnummer er 914 824 168 

 Hovedkomiteen i KFIO møter kommunens kulturkomite onsd 11. mars i 
Torshov kirke  

 Orientering om gudstjenestene i fastetida 

 Orientering fra stab 

 Orientering fra trosopplæring 

 Orientering fra menighetsmøtet 01.02.15 

 Utleie konserter 
 

 

Eventuelt  

 


