
Trondheim, 23.01.2017

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Sted Hoeggen kirke
Tid 19.01.2017

Tilstede: Magne Børset, Grethe Seim Grøvlen, May-Britt Hofsli, Sverre Asbjørn Olsen, Eivind 
Rindal, Sverre Stensby, Astrid Vesteraas Thaulow. 
 Varamedlemmer: Siri Anna Kirkvold 
Forfall:  Lena Merethe Olsen

Kommentarer eller rettinger på protokollen meldes til Astrid V. Thaulow, 
astrid.vesteraas@gmail.com innen 06.02.2017.

Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2/17 Godkjenning av protokoll fra møte dato 08.12.16
Feil i offerliste: Det skal være KFUK-M Global, ikke Kafe Global.

 
Referatet med vedlagt budsjett godkjennes med de endringene som er 
referert. 

Sak 3/17 Åpen barnehage
Leder av barnehagen Eli Johanne Sørlie Eiksund var til stede og informerte 
om virksomheten. Hun ytret et ønske om å få komme til menighetsrådet 
jevnlig for å kunne ha en løpende dialog med menighetsrådet. Hun er fornøyd
med å ha Grethe Seim Grøvlen som fast kontaktperson, og har god dialog 
med henne. Hun er også fornøyd med å delta på stabsmøter, og med 
oppussingen som foregår for tiden. 

Det kommer barn til Åpen barnehage hver eneste gang, og det er barn til 
stede hele dagen, selv om hvert enkelte barn stort sett er der noen timer. Den 
Åpne barnehagen i Hoeggen er populær, og ryktet spres av dem som har 
brukt den slik at rekruttering stort sett går av seg selv.

De fleste barna er mellom 6 og 18 måneder gamle, og det er nok aktivitet for 
dem å være i et rom med andre barn og voksne. Dagen består derfor stort sett 
av frilek og prat, kun avbrutt av en sangstund og mat. Det har vært omtrent 
170 unike barn innom i løpet av 2016.  

For de fleste som går i Åpen barnehage er Eli Johanne Eiksund den eneste 
representanten for menigheten de møter. Det hadde vært fint om noen fra 
menighetsrådet stikker innom i blant slik at de kan møte flere representanter 
fra menigheten. 
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For å inkludere deltakerene bedre i menighetslivet kunne det vært fint med 
flere samlinger kirkerommet, kanskje med deltakelse fra flere fra staben. 
Formidling av hva som ellers skjer i kirka til deltakerne på Åpen barnehage er
ønskelig fra MR sin side. Eli Johanne S. Eiksund formidler arrangement som 
passer for målgruppa via en lukket facebookgruppe for deltakerene. 

Menighetsrådet vil berømme Eli Johanne S. Eiksund for det arbeidet hun 
gjør. Deltakerne sier at Åpen barnehage i Hoeggen er et godt sted å komme 
til, og Eli Johanne sørger for at alle føler seg sett og inkludert. 

Sak 4/17 Tildeling av offer for 2017
Forslag fra økonomiutvalget innebar 28 offer til menigheten og 24 til andre 
formål.  Flere i menighetsrådet foreslo at man burde ha et prinsipp om at 
halvparten av ofrene skulle gå til eksterne formål. Det pleide tidligere være en
slik fordeling, men i forbindelse med at menigheten hadde lønnsansvar for 
ansatte ble dette forskjøvet. Budsjettet er ikke basert på et bestemt antall ofre 
til egen virksomhet. MR vedtok derfor at halvparten av ofrene skulle gå til 
eksterne formål i 2017. 

Forslaget har fire offer til misjonsprosjekt samt et til NMS sentralt og et til 
Stefanusalliansen. MR ønsker å ha totalt 6 offer til misjonsprosjektene i 2017.
Det er allerede tatt høyde for tre offer til Stefanusalliansen. MR valgte i tillegg
å tildele ett offer til Misjonsalliansen slik at det uavhengig av hvilket prosjekt 
som blir valgt blir tre offer til misjonsprosjektet samt et offer som støtter den 
andre store misjonsorganisasjonen. 

Kirkens bymisjon i Trondheim tildeles to offer.

Menighetsrådet ønsker å tildele et offer til en organisasjon som arbeider blant
palestinske kristne, men vil undersøke nærmere hvilken organisasjon som 
skal velges. Forslag er Sabeels venner og den Lutherske kirken i Palestina. 
Endelig vedtak om dette gjøres senere. 

Menighetsrådet diskutere forskjellige muligheter for å informere bedre om 
offerformålene og inspirere menigheten til å gi.

Vedtak: Menighetsrådet vedtar 26 offer til menighetens eget arbeid og 26 
offer til eksterne fordelt som følger: 
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Det Norske Bibelselskap 1
Det Norske Misjonsselskap, Stavanger 1
IKO 1
KFUK-KFUM global 1
KFUK-KFUM Trøndelag Krets, speiderne 1
KFUK-KFUM, Trøndelag krets 1
Kirkens Nødhjelp 1
Kirkens SOS, Trøndelag 1
Kristent Interkulturelt Arbeid NB: Trondheim KIA 1
Lys til Verden, Misjon i Nidaros 1
Misjonsalliansen 1
Mission aviation fellowship 1
Normisjon, Gå Ut Senteret 1
Norsk Søndagsskoleforbund, Trøndelag krets 1
Palestinske kristne, nærmere vedtak senere 1
Stefanusalliansen: Norsk Misjon i Øst 1
TV-aksjonen 1
Wycliffe 1
Katastrofeoffer 2
Kirkens Bymisjon, Trondheim 2
Misjonsprosjektene (fra 2017) 4

Sak 5/17 Menighetsblad
MR-leder og fungerende sokneprest hadde et møte med MR-leder og 
sokneprest i Tempe menighet. De fikk der orientering om utviklingen i saken, 
og ny forespørsel om samarbeid. 

Møtet var godt og viste at det er relativt god enighet om hvordan forholdet 
mellom menighetsråd og redaksjonen i  et menighetsblad bør være. Tempe 
har gjennomført en prosess for utarbeidelse av retningslinjer på dette 
området. Særlig er det sentralt hvor stor redaksjonell frihet bladet skal ha. 

Vedtak: 
Tempe menighet og Hoeggen menighet har en del sammenfallende 
interesser når det gjelder informasjon utad om menighetens virksomhet. 
Det er en god tanke å koordinere økonomiske og menneskelige ressurser for 
å nå ut til medlemmene i DNK.

Slik informasjonskanalene i samfunnet har endret seg og utviklet seg, har 
ikke Hoeggen menighet tro på at et menighetsblad er det rette mediet 
lenger. 

Utgiftene til felles menighetsblad vil komme på noen titusen, og i tillegg 
kommer en stor frivillig virksomhet for å produsere bladet, skaffe annonser 
og distribuere det. Vi synes ikke at gevinsten står i forhold til 
økonomisk innsats og dugnadsinnsats.

Dermed sier vi nei til samarbeid om menighetsblad, men stiller oss åpen for 
samarbeid om andre informasjonskanaler. (Hjemmeside, Facebook, 
mailkontakt etc.)

Hvis Tempe menighet er interessert i felles innsats med digital 
informasjonsvirksomhet er vi åpen for samarbeidsdrøftinger om dette.

Sak 6/17 Referatsaker
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1. Orientering fra de ansatte 
a. Staben arbeider fortsatt med å komme i gjenge etter en krevende 

høst med færre ressurser og nye medarbeidere. Marianne Steinnes 
vil være fast vikar resten av semesteret. 

b. Fellesrådet har pusset opp gang og kontorlokaler.
c. Julegudstjenestene for skoler har gått som før. 

Menighetspedagogen har ansvar for skolegudstjenester, noe som 
gjør at babysangsemesteret vil bli kortere. 

d. En person har klaget på kirkeklokkeringing. Det finnes ikke 
juridisk grunnlag for å gjøre endringer i praksisen, men det er 
ønskelig å være vennlige og åpne for dialog hvis det er et stort 
problem.  

e. Søndagskole: Eneste aktive leder har ikke mulighet til å bidra i vår. 
Det blir derfor ikke søndagsskole dette semesteret. Det søkes å 
inkludere barn i gudstjenesten ved å rette deler av prekenen mer 
mot barn i enkelte gudstjenester.

2. Orientering fra Fellesrådet
a. Budsjett skal vedtas på neste møte, antakelig uten store 

overraskelser. Sognestruktur er den store saken det arbeides med. 
I forbindelse med dette kan det være tjenlig å arbeide for å bli 
bedre kjent med Tempe menighet for eksempel ved å ha 
fellesmøter mellom menighetsrådene. Dette kan gi gevinster 
uavhengig av om det blir sammenslåing av sognene eller ikke. 
Offentlige dokumenter om sognestrukturarbeidet vil bli sendt til 
menighetsrådet. 

3. Ny prost begynner 25. januar. Innsettelse blir 5. februar.
a. Biskopen ber om at menighetene bidrar med en kake – hvis noen 

kan, gi beskjed. 
b. Prosten planlegger etter hvert å besøke menighetsrådene.  

4. Orientering om vårprogrammet
a. Vårprogrammet er fortsatt under utarbeidelse

5. Orientering fra jubileumskomiteen.
a. Det legges opp til et program fordelt litt utover høsten, men 

konsentrert om en helga 20-22. oktober. Det vil bli forskjellige 
konserter med lokale krefter samt en festkveld fredag 20. oktober 
og jubileumsgudstjeneste med utvidet kirkekaffe og kanskje 
aktiviteter.

6. Nytt medlem i diakonikomiteen
a. Det trengs et nytt medlem av diakonikomiteen. Alle bes tenke over 

hvem som kan være aktuelle. 
7. Forslag til ny lokal liturgisk grunnordning ble delt ut til gjennomlesning 

før neste møte. 
8. Stefanusalliansen

a. Introduksjon av misjonsprosjekt sammen med Stefanusalliansen 
vil skje i løpet av fastetiden.

9. Sverre Stensby trenger noen å snakke med om anskaffelse av lys til Ten-
Sing/menigheten.

10. Menighetsrådet så på stoloppsettet i kirkerommet. Det ble uttrykt sterk 
støtte til det nåværende oppsettet. 

Astrid V. Thaulow
referent
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