
 

 

Torshov og Lilleborg 

menighetsråd 

2016 

 

Innkalling til møte i menighetsrådet  

onsdag 25. mai 2016 kl.17:30-19:30  

i møterommet i Lilleborg kirke. 

 

Innkallingen går til alle medlemmer og varamedlemmer i Torshov og 

Lilleborg menighet. 

 

Forfall meldes snarest, senest dagen før møtet kl 10.00, til 

menighetsforvalter på tlf 23629212 eller ed549@kirken.no 

Bevertning og åpning: Arne Holen 

mailto:ed549@kirken.no


Torshov og Lilleborg menighetsråd, Saksliste 

 

Sak MR 38/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

 Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

 

Sak MR 39/16 Godkjenning av protokoll for menighetsrådsmøtet 12.04.2016  

 

Saksdokument: Protokoll fra møtet 12.04.2016 
 

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. 

 

 

Sak MR 40/16 Avslutning av gamle bankkonti 

 

Etter omorganiseringen til ett sokn har vi flere bankkonti som med fordel kan 

avsluttes. Dette gjelder gammel plasseringskonto og gamle brukskonti. 

 

 Forslag til vedtak: Følgende bankkonti avsluttes: 

Gammel plasseringskonto 1609.50.27176 – pengene overføres Bien 

Sparebank 1720.09.25807 (bedre rente) 

Gammel brukskonto 7077.05.02053 – pengene overføres ny brukskonto 

1503.57.35515 

Gammel brukskonto 1600.02.33.262 – pengene overføres ny brukskonto 

1503.57.35515 

 

 

Sak MR 41/16 Innkjøp av flere konfirmantkapper 

 Vi har behov for flere konfirmantkapper i ulike størrelser 

 Forslag til vedtak: Det kjøpes inn 5 supplerende konfirmantkapper for inntil kr 

 5500,- 

 

 

Sak MR 42/16 Tilsetting av ny prost 

 Stillingen lyses ut 20. juni, søknadsfrist 7. aug., tilsetting 26. sept. Inntil to  

 representanter deltar i intervjugruppa på vegne av menighetsrådene i prostiet. 

 

Forslag til vedtak: Inger Johanne Aas fra Torshov og Lilleborg menighetsråd 

stiller sitt kandidatur til rådighet til intervjugruppa. 

 

 



Sak MR 43/16 Oppnevning av huskomité Lilleborg kirke  

 Det vises til sak 75/15, 89/15 og 07/16. 

 

 Forslag til vedtak: Kåre Norman Eriksen, Petter Kurseth, Harald Kjøl, Asta H.  

 Johnsen og Eli Djupvik. 

 

 

Sak MR 44/16 Oppnevning av huskomité Torshov kirke  

 Det vises til sak 75/15, 89/15 og 07/16. 

 

 Forslag til vedtak: Marit Eikeland, Reidar Midttun, Asta H. Johnsen og Eli  

 Djupvik. 

 

 

Sak MR 45/16 Orientering om AU-vedtak 

 Sak AU 02/16 Status diakonstillingen 

 Vedtak: AU ber Kirkevergen om fortgang i saken. Kunne saken evt delegeres  

til en annen i intervjugruppa eller en annen kirkeforvalter? AU ber om at tilbud  

om stilling sendes snarest til første innstilt søker.  

 

Sak AU 03/16 Ledertrening LIV-kurs 

Det har meldt seg mange konfirmanter til ledertreningskurs neste år. Stabene i 

SPLITS har ikke kapasitet til å lage gode kurs, og søker herved om midler til å 

sende ungdommer på LIV-kurs i regi av Norges KFUK-KFUM. LIV-kurs koster 

kr 4200,- pr pers pr år, eksl reisepenger. Man ser for seg et spleiselag i 

SPLITS for dette. 

Vedtak: AU stiller seg positiv til å sende ungdom på LIV-kurs. Det er ønskelig 

med årlig evaluering for videre vurdering av tiltaket. 

 

 

Sak MR 46/15 Orienteringssaker 

- Orientering fra fellesrådet 
o Orientering om befaring av Bygg- og vedlikeholdskomiteen i Torshov 

kirke, se vedlegg 
- Orientering om vennskapsmenighetene 

o Orientering om menighetskveld 8. juni, besøk i august fra Jerusalem og 
foredrag onsd 21. sept «Bygg fred, ikke murer. Religionenes og 
religionsdialogens betydning i fredsskapende arbeid» ved Anne Hege 
Grung. 

o Orientering om møte i Sør-Sudangruppa med David Demey 
- Orientering fra stab 

o Status diakonstillingen 
- Orientering fra trosopplæringsleder 

o Kode B: Klubb på fredagstid for 10-12-åringer, ikke nok påmeldte i vår. 
o Barnesang og babysang: Fortsatt våre meste populære tiltak, med jevnt godt 

oppmøte. 



o Påskevandring i Torshov kirke 17. mars: Opplegg for 5-åringer, men også mulighet for 
søsken og foreldre å være med. Først påskemåltid etter jødisk tradisjon, deretter 
påskevandring langs glassmaleriene i Torshov kirke. 14 barn og 11 voksne. 

o Tur til Taizé i påsken: 9 av 10 deltakere på ledertrening sammen med Annette Dreyer 
og Anders Nordvik.  

o Påskeleir i Torshov kirke: overnatting 24-27 april med mange ledere og leirsjef Ellen 
Aasland Reinertsen. 

o Avslutningsweekend med konfirmanter, tensing og ledertrening i Ila kirke 15-17. april: 
Utarbeiding av samtalegudstjenesten for konfirmantene, ungdomslederne var med.   

o Ledertrening: over 20 av 30 konfirmanter har meldt sin interesse. Flere av lederne fra 
nivå 1 har lyst til å fortsette som ledere neste sesong. 

- Orientering om jubileet i november 
- Orientering om teateruka 
- Innkjøp av mer kjøkkenutstyr (mokkamaster til Lilleborg kirke, spisebestikk til 

begge kirkene og stettglass til Torshov kirke) 
- Orientering om brev fra prost og kirkeforvalter ang sak MR 37/16 om nytt 

magasin. 
- Orientering fra første møte i huskomiteen i Lilleborg kirke  

 

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 

 

 

Eventuelt 


