
 

 

 

Torshov Lilleborg 

menighetsråd 

2015 

 

Innkalling til ordinært møte i menighetsrådet  

mandag 23. mars 2015 kl.18:00-20:00  

i møterommet i Lilleborg kirke, 

inngang mot Ring 2 

 

  



Torshov Lilleborg menighetsråd, Dagsorden 

møte i menighetsrådet  

23.03.2015 kl.18:00-20:00 

Sak 17/15 – 25/15 

 

Sak MR 17/15 Innkalling og dagsorden 

 

 AUs forslag til vedtak: Godkjent. 

 

 

Sak MR 18/15 Møtebok for menighetsrådet 26. februar  

 

Vedlegg - Møtebok 26. feb. 

 

 AUs forslag til vedtak: Godkjent. 

 

 

Sak MR 19/15 Kirkevalget 

 

Sak MR 20/15 Menighetens langtidsplan - oppnevning av arbeidsgruppe  

 

Sak MR 21/15 Høring: Veivalg. For fremtidig kirkeordning. 

Saken drøftes i møtet. Vi kan velge å svare kun på deler av høringen. 

Nedsetting av arbeidsgruppe? 

 Høringsdokumentet ligger på www.kirken.no/kirkeordning 

 

 Vedlegg – Spørsmålene til høringsdokumentet. 

 

Sak MR 22/15 Trosopplærerstillingen 

 Det vises til sak MR 06/15.  

 

AUs forslag til vedtak: Økning av trosopplærerstillingen til 50% fast stilling 

gjøres gjeldende fra 01.03.2015. 

 

Sak MR 23/15 Regulert budsjett trosopplæringen 2015 

 Det vises til sak 06/15. 

 

Ettersendes – Regulert budsjett for trosopplæringen 2015 inkl utjevningsmidler, 

utvidelse av stillingen til 50% og økt adm. gebyr til KFIO. 

 

http://www.kirken.no/kirkeordning


AUs forslag til vedtak: Regulert budsjett for trosopplæringen 2015 av 19.03.2015 

godkjennes. 

 

Sak MR 24/15 Navnsetting av plassen foran Torshov kirke og «kirkeparken» 

 

 AUs forslag til vedtak: Menighetsrådet sender brev til bydelsutvalget og søker 

om navnsetting av plassen foran Torshov kirke og «kirkeparken» til Knut  

Nysteds Plass   

 

 

Sak MR 25/15 Orienteringssaker 

 Menighetsrådet (arbeidsgiver) plikter nå å ha ansvars- og 
ulykkesforsikring for sine ansatte (Babysang, Barnesang, Ten Sing og 
renholder) 

 Info ut i våre menigheter om Kirkevalget 

 Julebasar 2015 
o Lilleborg: hvem kan være ansvarlig? 
o Torshov: hvem kan være ansvarlig? 

 Vårdugnad Lilleborg: hvem kan være ansvarlig? 

 Orientering fra Fellesrådet 
o Orientering fra komiteen som jobber med priser for utleie i våre 

kirker 

 Orientering fra årsmøtene i våre kirker 

 Orientering om vennskapsmenighetene  
o Besøket fra vennskapsmenigheten i Jerusalem utsettes til slutten 

av august. Opprettet egen kirkelig familierettsinnstans. 
o Kirsten Bjune har nylig besøk Sør-Sudan og orienterte i Sør-

Sudan gruppa 

 Orientering fra stab 

 Orientering fra trosopplærer 

 Utleie konserter 
o Sønd 15. mars i Torshov: Torshovkoret 
o Sønd 22. mars i Torshov: KORiOSLO 

 Møte med bydelen ang handlingsplan for Søndre Åsen 

 2. pinsedag blir prostigudstjenesten i Torshov v/ prost Ingar Seierstad 
 

 

Eventuelt  

 


