
 

 

Torshov og Lilleborg 

menighetsråd 

2016 

 

Innkalling til møte i menighetsrådet  

torsdag 8. sept 2016 kl.17:30-20:00  

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 

Åpning: Unn Line Midttun 

mailto:ed549@kirken.no


Torshov og Lilleborg menighetsråd, Saksliste 
 

Sak MR 62/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

 Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

 

Sak MR 63/16 Godkjenning av protokoll for menighetsrådsmøtet 15.06.2016  

Saksdokument: Protokoll fra møtet 15.06.2016 
 

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes. 

 

 

Sak MR 64/16 Regulert budsjett 2016  

 Sakspapirene ettersendes. 

 

 Forslag til vedtak: Regulert budsjett 2016 vedtas. 

  

 

Sak MR 65/16 Regulert trosopplæringsbudsjett 2016 

 Sakspapirer: Søknad om revidering av trosopplæringsbudsjettet  

  

 Forslag til vedtak: Regulert trosopplæringsbudsjett 2016 vedtas. 

 

Sak MR 66/16 Revisjon 2015 

 Sakspapirer: Revisors beretning 

 

Forslag til vedtak: Tas til etterretning 

 

 

Sak MR 67/16 Felles liturgi og menighetsmøte  

 Sakspapirene ettersendes. 

 

 Forslag til vedtak: Det innkalles til menighetsmøte 09.10. umiddelbart etter  

 gudstjenesten i Torshov kirke for vedtak om felles liturgi i våre to kirker. 

 

Sak MR 68/16 Avskjedsgave for diakon Liv Øyen Strind  

 

 Forslag til vedtak: Menighetsrådet bevilger avskjedsgave til diakon Liv Øyen  

 Strind på verdi av inntil kr 1000,- 

 

 

 



Sak MR 69/16 Orientering om AU-vedtak 

 Sak AU 04/16 Søknad om kursmidler dialogisk menighet 

Kirkelig dialogsenter arr kurs ang dialog mellom ulike tros- og livssyn. Diakon Liv  

Adams søker om kursavgift for en ansatt og en frivillig, kr 8000,- 

Vedtak: Søknaden avslås pga menighetens økonomiske situasjon. 

 

Sak AU 05/16 Gave til ansatte ved runde år  

Vedtak: Ansatte får gavekort fra menighetsrådet på verdi av kr 500,- ved  

runde år. 

 

 

Sak MR 70/16 Orienteringssaker 

- Orientering fra fellesrådet 
o Driftstilskudd 1. halvår 2016: kr 105.067,- 

- Orientering om vennskapsmenighetene 
o Jerusalem: besøk av 3 ungdommer, deltok i gudstjenesten 21. aug. 
o Sør-Sudangruppa 

- Orientering fra stab 
o Innsetting av ny diakon, Liv Adams, 4. sept i Torshov kirke  
o Liv Øyen Strind slutter 30. sept, avskjed på felles kirkekaffe i Lilleborg 

16. okt.   
- Orientering om prostestillingen 
- Orientering fra trosopplæringsleder 

o SPLITS har fått innvilget kr 30.000 i mindreforbruksmidler til 
ledertrening 

- Orientering om jubileet i november 
- Orientering om prosjektstøtte til Barnesang, kr 6000,- 
- Orientering om rehabilitering av taket på Lilleborg kirke 

o Arbeidene er i gang 
o Ukentlige byggemøter/ dialog 
o Kontorinngangen er stengt hele perioden 
o Begrenset tilgang til bygget på dagtid 
o Aktiviteter på kveldstid og helg går sin gang 
o Vi mister leieinntekter fra Fagottenes juleoppsetning  

- Orientering om seminar ang rehabiliteringen av Torshov kirke  
o Torshov kirke er nå på Byantikvarens gule liste 
o Menighetsrådets deltakere på seminaret: Siv Hjellnes, Olav Grøttum, 

Lasse Bjølgerud, Dag Iversen og Eli Djupvik 
- Orientering om bortfall av et offer i høst 

o Se sak MR 54/16 Pga endringer i gudstjenestelista bortfaller et offer til 
internt formål i høst, diakoni 

- Nettbasert inn- og utmelding av DNK f.o.m. 15.08.2016 
o 9 innmeldinger og 12 utmeldinger 
o Det vurderes å lage en velkomsthilsen som sendes de innmeldte 

 

Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 

 


