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 Trondheim, 16.11.2016 
 
 

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 
 
Sted Hoeggen kirke 
Tid 16.11.2016 kl. 19. 
 
Tilstede: Magne Børset, Andreas Grandy-Teig, Grethe Seim Grøvlen, May-Britt Hofsli, Lena 
Merethe Olsen, Sverre Asbjørn Olsen, Eivind Rindal, Sverre Stensby, Astrid Vesteraas 
Thaulow.  
 Varamedlemmer: Siri Anna Kirkvold og Odd Cato Stai.   
 
Kommentarer til protokollen meldes til Astrid V. Thaulow på e-post astrid.vesteraas@gmail.com 
innen onsdag 7. desember. 
 
 
Sak 82/16  Godkjenning av innkalling og sakliste  

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 
  
Sak 83/16 Godkjenning av protokoll fra møte dato 19.10.16 
 Vedtak: Protokollen godkjennes. 
 
Sak 84/16 Trosopplæringsvirksomheten – disponible midler 
 Det er et stort overskudd av trosopplæringsmidler for inneværende år på 

grunn av  sykemeldinger og vakanser i stillinger. Fellesrådet har derfor bedt 
om innspill på hva pengene kan brukes til. Pengene må brukes til 
trosopplæringsformål, og det er fellesrådet som tar den endelige beslutning. 
Et eventuelt overskudd blir tilbakeført til bispedømmet, hvor de også vil bli 
brukt til trosopplæringstiltak.  

 
 Menighetspedagog Elisabeth Lund framla saken og ba om innspill fra MR 

angående hvilke forslag Hoeggen skal komme med.    
 MR kom i samarbeid med menighetspedagogen fram til følgende forslag: 
 
 På prostinivå:  

 - Tilhenger med kapell 
 - Kanostativ til tilhenger 
 - Varebil til frakt av utstyr 
 

 På menighetsnivå: 
 - Sports- og fritidsutstyr (f.eks. baller, nett til volleyball o.l.) 
 - Utstyr til babysang, som menighetspedagogen for øvrig overtar 

ansvaret for etter nyttår 
 - Sangbøker (Treklang/ Syng livet) 
 - El-piano. Forutsetningen er at pianoet også kan brukes av andre i 

menigheten, for eksempel av TenSing. 
 - Prosjektor med høyttalere og lerret på kjøkkenet nede – En kan da 

bruke kjøkkenet til konfirmantopplæring, filmvising mm.   
 -Lysutstyr 

 
 Menighetspedagogen formidler forslagene til fellesrådet. 
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Sak 85/16 Menighetens vårprogram 

Vi fikk på forrige møte en kort presentasjon fra fungerende sokneprest når 
det gjelder programmet for våren. På dette møtet ble planen nærmere drøftet. 
 
Det ble fremhevet at det må tas hensyn til arbeidskapasiteten til staben, men 
at MR bør fremme sine ønsker slik at de kan tas med i betraktningen når 
prosten gjør sine disponeringer.   
 
Det kom flere forslag til ulike typer aktiviteter som blir tatt med videre til 
relevante parter.  
 
Vedtak: 
1. MR ber komiteen for suppe og samtale om å arrangere 3 kvelder i 
vårsemesteret.  
2. MR ber om at det blir arrangert 2 kveldsgudstjenester. 
3. Menighetslunsjen flyttes til 23. april. 
4. Eivind Rindal foreslår bønnesamlinger i den stille uke. MR ber ham 
arbeide videre med saken.  
 
 

 
Sak 86/16 Menighetens misjonsengasjement  

På forrige møte besluttet vi å utrede følgende alternativer:  
1. Konkrete prosjekter knyttet til solidaritet med forfulgte kristne gjennom 
Stefanusalliansen.  
2 Prosjekter knyttet til NMS. 

  3. Misjonsprosjekter som personer i menigheten har tilknytning til. 
 

Vedtak: 
  Menighetsrådet vil satse på to prosjektområder. 
 

Prosjektområde 1:  
Menighetsrådet går inn for Stefanusalliansen med dens støtte til forfulgte 
kristne som det ene misjonsprosjektet.  
 
Prosjektområde 2:  
a. Menighetsrådet ber Arild Fehn utrede et prosjekt med utgangspunkt i det 
arbeidet han selv har stått i innenfor Misjonsalliansen i Vietnam,  evt. et 
annet sted innenfor samme organisasjon. 
b. Menighetsrådet vil be NMS foreslå et konkret prosjekt med følgende 
rammer:  

1. Vi ønsker noe med en spisset profil som gjør det lettere å motivere 
menigheten enn når vi sender gave til arbeidet i landområder uten nærmere 
orientering om hva pengene går til. 

2. Vi ønsker noe med elementer av trosopplæring, trosformidling, 
ikke bare generell landsbyutvikling. 

   
Sak 87/16 Fremtidig arbeid med eventuell endring av prostistruktur 
 Saken ble utsatt 

  
Sak 88/16 Oppnevning av undervisningsutvalg 
 
 Vedtak: Astrid Vesteraas Thaulow, Geir Dolmen og Sveinung Tenfjord 

oppnevnes til undervisningsutvalget, og utvalget gis mandat til å oppnevne 
ytterligere en person hvis muligheten oppstår.   
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Sak 89/16 Lønnet leder for TenSing 
 AU mener at ledersituasjonen i menighetens ungdomsarbeid er så 

problematisk at de anbefaler å lønne ledere om vi finner gode kandidater.  
Det er behov for en person som kan tilby kontinuitet, hjelpe til med 
styrearbeid, bidra i koret samt være miljøarbeider og tilby samtaler. En slik 
person kunne det også være behov for i forbindelse med Sin Sollo. 

 
 Grethe Seim Grøvlen har også vært i kontakt med Trøndelag krets av 

KFUK/M som vil være på utkikk etter kandidater. Hun har også bedt om et 
møte med Ingeborg Magerøy som har kjennskap til studentmiljøet. Det er 
behov for å utrede hvilken ramme som finnes for lønn og hvilken type 
ansettelse som skal velges.  Dette bes økonomiutvalget se på. 

 
 TenSing ønsker å få komme med innspill i prosessen ved valg av voksenleder, 

og har ønske om at den som ansettes har kjennskap til hva TenSingarbeid 
innebærer.  

 
 Vedtak: MR går inn for at vi kan lønne en miljøarbeider/ungdomsarbeider i 

Ten-sing/ Sin Sollo hvis det er rom for dette innenfor budsjett.  
 
 Grethe Seim Grøvlen tar ansvar for å sette opp et timeestimat sammen med 

ledere i TenSing/ kateket og menighetspedagog.  
 
Sak 90/16 Valg av leder og nestleder for MR 
 

Sverre Olsen stilte til gjenvalg som leder av MR, og ble enstemmig valgt. 
Mai-Britt Hofsli ble enstemmig gjenvalgt som nestleder.  
 

  
Sak 91/16 Plan for MR-møter i vårsemesteret 
  Fungerende sokneprest ønsket møtene lagt til torsdager primært. 
 
  Vedtatte møtedatoer: 

januar  torsdag 19. 
februar torsdag 16. 
mars  torsdag 16.  
april  torsdag 27 
juni  torsdag 8.  
 
Det er vanskelig å finne høvelige datoer for MR-møte på onsdager og 
torsdager i mai. Ved behov innkalles det til ekstraordinært møte i mai.  

 
 
Sak 92/16 Referatsaker 

1. Orientering fra de ansatte v/ Andreas.  
  Sogneprestens sykemelding er forlenget.  

2. Orientering fra Fellesrådet v/ Eivind. 
Sognestruktur kommer opp på neste møte. AU i fellesrådet har  
arbeidet med dette.   

3. Menighetspedagogen overtar babysangen i vårsemesteret. 
4. Jubileumskomiteen. 

  Denne har blitt liggende grunnet travelhet i staben.  
5. Bankavtale og Vips. 

Vips er klart til å tas i bruk. 
 
 
 



Besøksadresse Postadresse Sentralbord: 994 36 000   Org.nr. 976 998 081 
Nordre Risvolltun 2 Kirkelig fellesråd i Trondheimpost.hoeggen@kirken.trondheim.no Kto.nr. 8601.85.85555 
7036 Trondheim Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheimkirken.no/hoeggen 

4 

6. Lysanskaffelse. 
Lampene som er tilbudt har estetiske slitasjeskader. Lampene koster 
2000 per stk inkludert oppbevaringskofferter. Dette er betydelig billigere 
enn å kjøpe nye lamper med kofferter Man må regne med å bytte ut 
pærene i løpet av 1-2 år. Det vil også kreves en ny strømkurs i 
kirkerommet for å kunne bruke disse lampene. 
Det er også innhentet et tilbud fra Attendi på LED-lamper. Disse er 
betydelig dyrere, men man slipper da å legge opp en ny strømkurs, og man 
får en garanti. 
Innspillene sendes til økonomiutvalget, som bes se på hva det er rom for i 
budsjettet.  

7. Åpen barnehage: Det er stor aktivitet, og man ser etter en assistent.  
8. En konkret person er i kontaktet. 
9. Eli Johanne planlegger ny innredning av barnehagerommet for å få 

lekekroker samt lyddemping.   
 

 
Sak 93/16 Eventuelt  
 
 1) Mandat for styringsgruppa for trosopplæring 
     Vedtak: Mandatet ble vedtatt som forelagt.  
 
 2) Anbud på oppussing i sokkel 
 Et tilbud fra malermester Kvam ble framlagt. Det inkluderer maling av 

barnehagerommet, korridoren og kjøkkenet. Anbudet er  innenfor budsjett. 
Fellesrådet sier seg villig til å dekke gang og kjøkken, men da må det gjøres 
over nyttår. Det ble stilt spørsmål ved om det burde ha blitt innhentet tilbud 
fra flere malere med tanke på kontraktens størrelse. 
Det ble påpekt at takplatene på kjøkkenet ikke må males på grunn av 
akustikken. Sverre Stensby sender en e-post til menighetsforvalter om dette.  

 
 Vedtak: MR går inn for å pusse opp barnehagerommet i følge tilbudet. 

Under forutsetning av at fellesrådet bekrefter at de dekker kostnadene, 
vedtar vi også oppussing av gang og kjøkken.  

 
 3) Forslag til bispekandidater. 
 
 Vedtak: 
 Hoeggen menighetsråd foreslår følgende kandidater:  
  
 Olav Fykse Tveit! 
 Ragnhild Jepsen! 

Dag Aakre! 
 Jon Henrik Guldbrandsen!  
 
 Sverre Olsen Og Andreas Grandy-Teig sørger for at det blir formulert en 

begrunnelse og at forslagene blir oversendt bispedømmerådet.  
 
 
Astrid Vesteraas Thaulow 
referent 


