ÅRSMØTE 2019
Innkalling og saksframlegg til årsmøtet i Lillokirken.

Sted: Grorud samfunnshus, inngang Kalbakken fritidsklubb.
Tidspunkt: 19.mai kl 1245.
Det vil bli aktiviteter for barna under årsmøtet. Det blir servert middag på slutten.
Velkommen skal du være!
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Saksliste
1. Konstituering
- Valg av dirigent/møteleder
- Valg av referent
- Valg av to til å skrive under på protokoll
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Styrets årsmelding for 2018 v/Marianne Kirkholm
4. Årsregnskap 2018 v/Øystein Frøysa
5. Presentasjon og avstemning av vedtekter
6. Valg v/valgnemd André Solberg
- Valg av styremedlemmer
- Valg av valgnemnd for årsmøtet 2020
7. Samtale
8. Presentasjon av styre- og valgnemdvalg

Sak 1: Konstituering
1.1 Valg av dirigenter
Styrets forslag til dirigent: Marianne Kirkholm
1.2 Valg av referent
Styrets forslag: Øystein Frøysa
1.3 Valg av to til å underskrive protokollen
Styrets forslag er at det velges under møtet.

Sak 2: Godkjenning og innkalling og saksliste
Sak 3: Styrets årsmelding for 2018
Årsmelding 2018
Styret
I Lillokirkens styre sitter fem faste medlemmer. Vi har ingen vara. Tre av styremedlemmene
er valgt for to år, og to av medlemmene er valgt for et år. Vi har konstituert oss med
Marianne Kirkholm (valgt for 1 år) som leder, Mariann Frøysa (valgt for 2 år) som nestleder
og sekretær. For øvrig sitter Håvard Måseide (valgt for 2 år), Arild Langtind (valgt for 2 år) og
Else Teigen Stenberg (valgt for 1 år) i styret. Øystein Frøysa sitter ikke i styret, men er
økonomiansvarlig.
Vi har hatt 4 styremøter i året. Noen av sakene vi har drøftet i styret det siste året er oppstart
av familieverksted og samarbeid med Fossum kirke i den forbindelse. I vårsemesteret jobbet
vi med å ferdigstille visjon og strategidokumentet vårt. I tillegg brukte vi tid på å få på plass
nødvendige formaliteter til vårt første årsmøte, som vi avholdt i mai. Vi både lager og prøver
å følge en handlingsplan der vi dette året har hatt fokus på smågruppearbeid, diakoni og
starte prosess mtp pastor/ansettelse.
Visjon og strategi
Møt Gud, følg Jesus og tjen verden - dette er Lillokirkens visjon. Vi ønsker at dette skal
skinne gjennom i alle fellesskap og alle møtepunkt i Lillokirkens regi.
Gudstjenester og søndagsskole
Vi samles mellom 50-70 stykk til gudstjeneste i Grorud samfunnshus annenhver søndag. Det
forkynnes over søndagens tekst, og Robert Lilleaasen har hovedansvar for forkynnelse og
forkynnere, samt møteledelse og nattverd/sakramentsforvaltningen. En gang i måneden har
vi nattverd. Oppstarten av gudstjenesten er med alle tilstede, også barna, men etter oppstart
med litt sang, kollekt og evt nattverd, går søndagsskolegruppene ut før talen. I 2018 er ett
barn døpt i vår forsamling.
Dette året har vi hatt to søndagsskolegrupper, og ca 3 ledere på hver gruppe som har rullert
på å lede samlingene. Den yngste gruppa er fra 0 år - 1. klasse, og den eldste gruppa er fra
2. klasse og oppover. På samlingene pleier det å være rundt 25-30 barn, 15-20 stk på den
yngste gruppa, og 5-10 på den eldste gruppa. Vi følger søndagsskoleforbundets “Sprell
levende” undervisningsopplegg.

Leder for søndagsskolen er Kjersti Lilleaasen.
Sang og musikk
Håvard Måseide har ansvar for sang og musikk i gudstjenestene.
Connect
Annenhver søndag (når vi ikke har gudstjeneste) samles vi til bønnesamling rundt om i
hjemmene. Det settes av halvannen time til samlingen, hvorav ca 30 min brukes til bønn,
sang og et gudsord. Både voksne og barn er med på disse samlingene.
Leder for Connect-arbeidet er Mariann Frøysa
Smågrupper/lifegrupper
Vi har per desember 2018 to smågrupper knyttet til Lillokirken. En lifegruppe for damer, og
en smågruppe for menn. I den stadig voksende damegruppa er det 16 medlemmer på
papiret, og i 2019 deles denne gruppa i to. I mannegruppa var det 5 aktive medlemmer i
2018. I begge gruppene brukes søndagens tekst, i tillegg til at man bruker tid på å dele liv,
tro, gleder, utfordringer og bønneemner, og ber sammen med og for hverandre.
Leder for smågruppearbeidet er Marianne Kirkholm
Familieverksted
I 2018 fikk vi endelig gleden av å starte opp familieverksted i Fossum kirke, i samarbeid med
diakon Sarai der. I ledergruppa fra Lillokirken sitter Marianne Kirkholm, Anne Ragnhild
Solberg, Anne Aarbakke og Mariann Frøysa. Annenhver onsdag fra 17-19 ønskes familier fra
lokalmiljøet velkommen til gratis middag, og deretter aktiviteter for barna og samtalegrupper
for foreldrene.
Hovedansvarlig for familieverksted er Marianne Kirkholm.
LilloKids
En gang i måneden arrangeres LilloKids, tidligere hjemme hos familien Langtind, fra høsten
av i Stovner kirke. Dette en barneklubb for barn fra 2. klasse og oppover. Hver samling
starter med andakt og bønn, og fortsetter med aktivitet eller konkurranse, og avsluttes med
mat og utlodning. Beate og Arild Langtind er hovedledere, og har med seg Astri Ekroll, Knut
Kåre Kirkholm. I tillegg har de gjennom høsten hatt med seg tre praksisstudenter fra
Fjellhaug, Maren, Fanny og Johannes. Disse har forøvrig også vært med på familieverksted
og søndagsskole.
Diverse
I juni hadde vi menighetstur til Jeløya folkehøgskole. Fam Bakke fra Ålesund var med og
hadde opplegg for oss.
Den 31. oktober arrangerte vi for 3. gang HalloVenn i Grorud samfunnshus. Godt oppmøte
også dette året, med drøyt 200 besøkende. “Onkel Jon” - tryllekunstner hadde en snau
halvtimes show for oss, ellers var det servering og valgfrie aktiviteter for barna. Og selvsagt
mengder av godteri.
Vi har etablert kontakt med Oppsalhjemmet på Stovner. Der vil det bli muligheter for å dra
innom på besøk, innom og synge o.l gjennom året. Foreløpig var satsingen å få til et

barnekor i anledning julaften. Vi var noen voksne og rundt 10 barn som besøkte to avdelinger
der på julaften og sang julesanger for beboerne der.

Sak 4: Årsregnskap for 2018

Sak 5: Valg
Valgnemndas sammensetning
Det ble vedtatt under årsmøte for Lillokirken 6.mai 2018 at styret oppretter en valgnemnd i løpet av
året. Valgnemnda har bestått av Andre Solberg og Anne Aarbakke.

Styret
Følgende fem styremedlemmer ble valgt på forrige årsmøte 2018:
-

Mariann Frøysa
Håvard Måseide
Arild Langtind
Else Teigen Stenberg
Marianne Kirkholm

(Valgt for to år)
(Valgt for to år)
(Valgt for to år)
(Valgt for et år)
(Valgt for et år)

Vedlegg 1 Kandidater til styre og valgkomite
Styrekandidater

Navn: Else Teigen Stenberg
Alder: 31
Yrke: Barnehagelærer
Sivilstand: Gift og har to barn
Jeg og min familie har gått i Lillokirken i ca halvannet år. Vi bor i Fetsund og har dermed ikke
noe tilknytning til Groruddalen, men vi søkte etter et fellesskap med andre barnefamilier slik
at menigheten kunne bli et åndelig hjem for både oss voksne og barna våre. Jeg er opptatt av
at menigheten skal kunne være et sted hvor man får åndelig påfyll og fellesskap med andre
troende. Det er viktig for å kunne være lys og salt i hverdagen der man bor og for sine
arbeidskollegaer.

Navn: Marianne Kirkholm
Alder: 33år
Yrke: Miljøterapeut hos barnevernets akuttinstitusjon for ungdom.
Sivilstand: Gift med Knut Kåre og har tre barn.
Jeg har vært med i Lillokirken siden oppstarten og synes at det har vært spennende og ikke
minst trosstyrkende å være med på en menighetsplanting i Groruddalen. Jeg var først med i
oppstartsteamet og ble deretter valgt inn i styret i fjor. Jeg ser på menigheten som mitt

åndelige hjem og har troen på at vi som fellesskap trenger hverandre, og at vi kan bety noe
for Groruddalen.
Jeg drømmer om at Lillokirken, i tillegg til å ha et godt gudstjenestefellesskap, skal kunne
bidra samfunnsmessig og diakonalt inn i vårt nærmiljø.

Navn: Per Olav Grødem
Alder: 33 år
Yrke: Administrasjonsrådgiver i Norsk Luthersk Misjonssamband
Sivilstand: Gift, to barn
Jeg har hatt Lillokirken som min og familiens menighet siden vi flyttet tilbake til Oslo for
halvannet år siden. Det har vært viktig for meg at Lillokirken er et fellesskap hvor hele
familien kan få et møte med Jesus og være en del av et kristent fellesskap hvor vi har blitt
sett og inkludert. Jeg gleder meg også over at Lillokirken har en tydelig tilknytning til
Groruddalen, og over det engasjementet jeg møter for dalen og byen vår.
Jeg ønsker å bidra til at Lillokirken kan fortsette å være et inkluderende fellesskap for
mennesker i ulike aldre og livssituasjoner hvor det er rom for både tjeneste og hvile. Jeg tror
det er viktig å jobbe strategisk og planmessig med hvordan vårt fellesskap kan formidle Jesus
i Groruddalen, og at vi kan samarbeide med og lære av andre som har samme mål som oss

Kandidater til valgkomite

Navn: Sigbjørn Husa
Alder: 32 år
Yrke: Selger detaljvarer
Sivilstand: Ugift, med kjæreste.

Lillokirken har blitt et naturlig valg av menighet for meg etter å ha prøvd litt forskjellig. Her
har jeg vært innom mellom besøk av andre menigheter, og alltid følt meg velkommen og
sett. God forkynnelse, et godt fokus, og varme, imøtekommende mennesker er det man blir
møtt med her. Jeg går i Lillokirken for åndelig påfyll, og for å møte Jesus.

Navn: Silje Kathrin Grønbeck
Alder: 26 år
Yrke: Student
Sivilstand: Singel

Eg byrja å gå i Lillokirken fordi eg ønskte å finne eit mindre og meir lokalt åndeleg fellesskap.
Mitt ønskje for Lillokirken er at den må vere eit ljos i Groruddalen, utoverretta og
inkluderande. Samstundes må det vere ein åndeleg heim som er god for barn og unge å
vekse opp i, der dei får god opplæring og godt fellesskap med jamnaldringar.

Vedlegg 2: Vedtekter for Lillokirken
VEDTEKTER FOR LILLOKIRKEN
1.1 Navn
Menighetens navn er Lillokirken.
1.2 Arbeidsområde
Menighetens arbeidsområde er Groruddalen.
2.0 Bekjennelse og tilhørighet
Menigheten står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), region øst og forplikter seg på
Bibelen, den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse og NLMs grunnregler.
3.0 Formål
3.1
Menighetens formål er å utbre Guds rike i Norge og på Misjonssambandets misjonsfelter, i samsvar
med regionens lover og NLMs grunnregler.
3.2
For å virkeliggjøre dette (3.1) vil det fokuseres på følgende:
1. Regelmessig møtevirksomhet med tilbud til ulike aldersgrupper
2. Utadrettet virksomhet i nærmiljøet for å vinne mennesker for Jesus
3. Forkynnelse
4. Informasjon om NLMs misjonsvirksomhet
5. Nådegavebasert tjeneste
6. Givertjeneste
7. Fellesskap og omsorg
8. Nattverdmøter og mulighet for dåp
9. Styrking av lifegrupper og andre småfellesskap
10. Danning av nye smågrupper/fellesskap
11. Trosopplæring for barn, ungdom og voksne
12. Ledertrening
4.0 Medlemskap
4.1
Medlemskap i menigheten kan tegnes av personer som:
1. Bekjenner seg til den kristne tro
2. Vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser som kommer
til uttrykk i NLMs grunnregler og menighetens lover
3. Betaler medlemskontingent

4.2
Medlemmer som ikke lever i overensstemmelse med § 2 i disse vedtektene, og som ikke retter seg
etter gjentatte oppfordringer fra menighetens ledelse, kan miste sitt lederskap.

5.0 Årsmøte
5.1
Menighetens årsmøte bør holdes innen utgangen av mai.
5.2
Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år. (Se også 4.1)
5.3
Årsmøtesaker:
1. Årsmelding og regnskap
2. Valg av styre og varamedlemmer
3. Valg av valgnemnd for ett år
4. Samtale om menighetsarbeidet i året som gikk og drøfting av visjon, målsettinger og arbeidsplan.
5.4
Saker som skal behandles på årsmøtet, må være kunngjort på vanlig måte og minst to uker før
årsmøtet avholdes. Saker som medlemmer fremmer senere eller på selve årsmøtet, må ha 2/3 flertall
av avgitte stemmer for å bli vedtatt. Ved mindre enn 2/3-flertall oversendes saken til styret for videre
behandling.
5.5
Medlemmer som har betalt kontingent kan stemme på årsmøtet.

6.0 Styret
6.1
Menigheten ledes av et styre på minst fem medlemmer. Styret konstituerer seg selv med leder,
nestleder, sekretær og evt. andre funksjoner. Valgperioden for styremedlemmene er to år. Styret har
minst et varamedlem valgt for ett år om gangen.
6.2
Menighetens styre har ansvar for å lede arbeidet i samsvar med NLMs grunnregler, og etter de
strategier og vedtak som fattes i årsmøte, regionens årsmøte, NLMs generalforsamling og NLMs
hovedstyre.

6.3
Styret er ansvarlig for at de midler som samles inn til misjonen, forvaltes og underlegges en
regnskapsføring som er i samsvar med gjeldende økonomireglement fastsatt av hovedstyret.
6.4

Styret forbereder menighetens årsmøte og legger frem saker i tråd med § 6.3.
6.5
Styret for menigheten innstiller for regionstyret når dette skal foretas ansettelser med fast plassering
i menigheten. (Jfr. gjeldende ansettelsesprosedyre i NLM)

7.0 Pastor
Menigheten kan ha pastor som da vil være menighetens daglige leder. Om menigheten har pastor vil
denne ha tale- og forslagsrett i styret, men ikke ha stemmerett. Han vil legge planer for arbeidet og i
samråd med styrets leder sette opp saksliste og kalle inn til styremøte. Pastor vil ha ansvar for at alle
styrevedtak gjennomføres.

8.0 Endring av lovene
8.1
Endring av disse lovene kan vedtas på årsmøtet med 2/3-flertall når forslag er innsendt til styret
minst tre uker før årsmøtet. § 2.0 og 3.1 kan ikke endres av menigheten med mindre regionstyret,
hovedstyret eller generalforsamling i NLM åpner for det.
8.2
Endring av menighetens vedtekter må ikke komme i strid med grunnreglene for Norsk Luthersk
Misjonssamband.

Vedtatt 19.mai 2019.

Vedlegg 3: Visjon og strategidokument
Visjon - hva ønsker vi

Lillokirken - med Jesus til Groruddalen!
MØT GUD - FØLG JESUS - TJEN VERDEN
Møt Gud:
Vi tror Gud skapte oss til fellesskap med seg, og at vi mennesker trenger et møte med han.
Vi tror Gud sendte sin sønn Jesus Kristus, og gir oss sin Ånd, for at vi og alle mennesker skal
få møte han[1], lære han å kjenne, og en dag være hos han for alltid. I tillit til hans Ord og
løfter samles vi i Jesu navn[2] og inviterer nye inn i fellesskapet med han[3]. Vi tror Gud på
en særlig måte møter oss i dåpen, nattverden, ordet og forkynnelsen, vi tror Gud hører våre
bønner og ønsker vår tilbedelse. Vi ønsker at Lillokirken skal være et fellesskap der barn og
voksne møter Gud.
Følg Jesus:
Vi tror Jesu invitasjon til å følge han gjelder oss som lever i dag og tilhører hans universelle
kirke[4]. I Jesus Kristus vår frelser har vi et forbilde i vår relasjon til Gud, i møte med dem
som deler troen på han og de som ennå ikke kjenner han som sin Herre og frelser[5]. Vi ber
Gud lede og utruste oss med sin Ånd slik at vi kan leve et liv evangeliet verdig[6]. Vi ønsker
at Lillokirken skal være et fellesskap der barn og voksne lærer Jesus å kjenne og blir utrustet
til et liv i etterfølgelse av han.
Tjen Verden:
Vi tror hvert enkelt menneske har en ukrenkelig verdi, at vi er skapt i Guds bilde og til
fellesskap med ham[7]. Med Jesus som forbilde og i Den hellige ånds kraft[8] ønsker vi å
tjene vår neste i Groruddalen og rundt omkring i verden. Vi vil formidle evangeliet om Jesu
seier over døden og soning for våre synder, og vi vil med våre liv og prioriteringer formidle
Guds kjærlighet til enkeltmennesker. Vi ønsker at Lillokirken skal være et fellesskap der barn
og unge blir utrustet og utfordret til å elske sin neste og tjene verden.

2.Pet.3,9; 1.Tim.2,4
Matt.18,20
Matt.28,18-20
Mark.1,16-18
Fil.2,1-5
Ef.4,1-6
Joh.3,16
Joh.20,21-22
STRATEGI - Hva må til
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Vi er en kirke knyttet til Norsk Luthersk Misjonssamband, og ligger under Region øst.
Regionens strategidokument og organisasjonens øvrige dokumenter er gjeldende for oss i
Lillokirken. Link til disse finnes på hjemmesiden.
I tråd med disse har vi laget en handlingsplan som skal gjelde for Lillokirkens arbeid for de
neste årene.

SATSINGSOMRÅDER
For å sette visjonen ut i livet, ønsker vi at Lillokirken skal preges av varme og inkluderende
fellesskap, med god forkynnelse, bygget på bønn, og utfordre oss til misjon.
Vi har valgt oss ut følgende satsingsområder for det neste året:
1. Levende og inkluderende fellesskap
o Gudstjeneste
o Connect
o AfterChurch
o Life-grupper
2. Barn
o LilloKidz
o Søndagsskolen
3. Hverdagsmisjon
o relasjoner og gjestfrihet - fellesskapsmiddag
o smågrupper
o kreativ evangelisering
o familieverksted

