
Fagerborg Menighetsråd 2011-2015 
 

 

 

Menighetsrådsmøte 22.04.2015 kl.16.45 – 19.30 i Rosenborggt. 3, 3.etg. 

 

Protokoll: 

Navn Til stede 

Faste medlemmer:  

Hanna Helene Syse X 

Thorleif Holm Glad X 

Ellen Worren X 

Haakon Gjøen X 

Johan Berg X 

Finn Folke Thorp Forfall 

Jostein Vevatne X 

Espen Dahlgren Doksrød X 

Trond Walstad X 

Marius Astrup Thoresen Forfall 

Sigmund Lindekleiv X 

Varamedlemmer:  

Agnar Gjøen X 

Harald Strand X 

Jorunn Sundby X 

  

  

For øvrig inviteres:  

Anders Mikalsen  

  

  Møteleder: Finn Folke Thorp  sekretær: Solveig Granerud 

 

Sak 31/15 Godkjenning av innkalling og saksliste.  

  Vedtak: “Innkalling og saksliste godkjennes.” 

 

Sak 32/15 Godkjenning av protokoll fra møte i Fagerborg menighetsråd  

  18.mars 2015  

 Vedtak: «Protokollen godkjennes.»  

 

Sak 33/15 Høringsnotat fra Kirkerådet: Veivalg for fremtidig kirkeordning.  

 Høringsfrist er 15.mai 2015. Menighetsrådet skal avgi uttalelse på møtet  

 22.april. AU foreslår at menighetsrådet bruker mest tid på spørsmålene 1, 6, 7,  

 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, og 19. Om menighetsrådet ønsker det, drøftes også  

 andre spørsmål.  

 Espen tar 1-3, Trond og Thorleif tar 6, 7 og 8 og 14 -15, Johan tar 9 og 10, 

Sigmund 11-13. Hanna spør. Hanna og Finn Folke 14-19, Espen 24 

 Vedtak: “Drøftingen av saken startet og blir fullført på MR-møtet 27.mai. En 

del av menighetsrådets medlemmer forbereder. Hanna sender mail.” 

 

Sak 34/15 Godkjenning av årsmelding og regnskap.  Menighetens årsmøte avholdes 

etter gudstjenesten 10.mai. 

 Vedtak: “Årsmeldingen godkjennes. Regnskapet godkjennes under 

forutsetning av revisors godkjenning.”  

 

Sak 35/15 Asfaltering av parkeringsplassen ved kirken. Gjennom Bislet Bilutleie har  



 vi fått følgende tilbud fra Anleggsservice Øst AS: Vi viser til befaring og kan  

 tilby følgende: 

 Plass foran kirken :Feiing klebing oppretting og asfaltering nytt slitelag over  

 hele med agb11 4cm tykkelse 800m2 a kr.102,-, kr.81.600,-. 

 Innkjørsel fellesvei: Feiing, klebing oppretting og asfaltering nytt slitelag  

Innkalling og saksliste til møte i Fagerborg menighetsråd 22.april 2015 forts.  s.2.

  

Sak 35/15 Asfaltering av parkeringsplassen ved kirken forts: 

 over hele med agb11 4cm tykkelse 520m2 a102., kr.53.040,-. 

 Plass i enden av kirken : Feiing klebing oppretting og asfaltering nytt  

 slitelag over hele med agb11 4cm tykkelse 560m2 a102., kr.57.120,-. 

   

 TOTALPRIS kr.191.760., ekskl.mva. 

 AU anbefaler at deler av plassen asfalteres. Bislet Bilutleie vil være med på å  

 betale noe av kostnadene. Oslo kommune som har leid ut til parkeringshus bør  

 betale noe. Kronerulling i kirken foreslås. Det foreslås også å ta noe fra den  

 testamentariske gaven fra Sigrid Fossum. 

 Vedtak: “Plassen syd og vest for kirken asfalteres i løpet av 2015. AU får 

fullmakt til å fullføre prosjektet, og tar saken tilbake til MR ved behov.” 

 

Sak 36/15 Bislett Barnegospel. Bislett barnegospel fikk i 2014 kr.7.500,- fra Norsk  

 søndagsskoleforbund som oppstartsmidler. I 2014 ble det bare brukt ca kr.600,-  

 av disse pengene. For at resten av pengene ikke bare skal forsvinne som en  

 inntekt i 2014, er det forslag om å opprette et fond for disse pengene; kr.6.900,-  

 Da kan de brukes dette året og senere. AU anbefaler at et slikt fond opprettes. 

 Vedtak: «Det opprettes et fond på kr.6.900,-. Fondet skal hete  

 Bislett Barnegospel.» 

 

Sak 37/15 Orienterings/drøftingssaker      

1. Aktuelle saker. Flott påske i kirken. 

2. Referat fra møte i arbeidsutvalget 13.april 2015.  

3. Nytt fra fellesrådet. Forholdet til Kirkelig Kulturverksted er 

utfordrende. Spørsmålet om KFIO skal overta gravferdsetaten er en 

viktig sak. 

4. Nominasjonskomiteen for menighetsrådsvalget er i gang med sitt 

arbeid.  

5. Barnehagen. Det er ikke noe nytt i saken. 

6. Trosopplæringsleder/barne- og ungdomslederstillingen. Eirik Eng 

Hauge har fått tilbud om stillingen. Han har også takket ja til den. 

7. Leiligheten i Ole Vigsgt. 8 blir ledig fra 1.juli. Siden de som bor i 

leiligheten b.l. skal lage mat til Englebarna, er det en fordel at i alle 

fall en av de som bor der, arbeider i barnehagen. Dette ordnes 

administrativt.  

 

 

  
 

 

Forfall meldes menighetskontoret på tlf 23 62 91 02 eller på mail til 

solveig.granerud@oslo.kirken.no 

 

Oslo 17.04.2015. 

Finn Folke Thorp, leder for menighetsrådet. 

mailto:solveig.granerud@oslo.kirken.no

