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Henrik Stensrud åpnet møte med en bønn for kvelden
Dagsorden
• Meldinger
• Godkjennelse budsjett for Filadelfiakirken 2019
• Informasjon om budsjettene for øvrig virksomhet
• Informasjon
1. Meldinger v/Henrik Stensrud
Henrik Stensrud leste opp navn på nye og utmeldte medlemmer, overflytninger til andre
menigheter og medlemmer som har gått bort i perioden siden siste menighetsmøte. Bønn
for de som sørger og takk for dem vi har fått lov å ha i vårt fellesskap.
2. Budsjett for Menigheten i Filadelfia
Håkon Jahr la frem og redegjorde for menighetens budsjett.
Budsjett for «Sentrum» St Olavsgt 24 viser en inntekt på 27.221.000,- med et driftsresultat i
balanse på 21.000,-

Budsjett 2019 Filadelfia
Sammendrag
Tall i tusen kr.
Inntekter
Varekostnader
Dekningsbidrag
Personalkostnader
Avskrivninger
Øvrige driftskostnader
Driftsresultat
Finansresultat
Resultat budsjett

2019
Budsjett
27 221
-3 565
23 656
-9 697
-425
-15 403
-1 869
1 890
21

2018
Budsjett
27 241
-4 315
22 926
-10 058
-461
-14 339
-1 932
1 876
-56

Inkluderer man Filadelfiakirkens øvrige forsamlinger:
-

Lillestrøm
Enebakk
Grünerløkka
Shalom (Den Eritreiske forsamlingen)
FCC (Vår Filippinske og internasjonale engelskspråklige Gudstjeneste)

Ser Budsjett for «Menigheten total» slik ut:

Budsjett 2019 – Menigheten total
Sammendrag
Tall i tusen kr.
Inntekter
Varekostnader
Dekningsbidrag
Personalkostnader
Avskrivninger
Øvrige driftskostnader
Driftsresultat
Finansresultat
Resultat budsjett

2019
Budsjett
33 044
-4 407
28 637
-11 546
-431
-18 422
-1 762
2 061
299

2018
Budsjett
31 584
-4 470
27 114
-11 427
-473
-16 936
-1 722
1 876
154

Budsjett for «total» viser en inntekt på 33.044.000,- og et resultat på 299.000,Håkon Jahr påpekte at det er viktig å ansvarlig gjøre hver forsamling på sitt budsjett,
herunder er det også viktig at «sentrum» holder sin drift i balanse relatert til inntekter og
kostnader i «sentrum»
Vedtak:
Det fremlagte budsjett for Menigheten i Filadelfia med et overskudd på 299.000,godkjennes.
Vedtaket ble enstemmig godkjent.
3. Informasjon om budsjettene for Menighetens øvrige virksomheter
Håkon Jahr la frem og orienterte om budsjettene til Menighetens øvrige virksomheter:
Eiendomsselskapet St.Olavsgt 24AS
Sole Gjestegård AS
Barratt Kafedrift AS
Det er Menigheten i Filadelfia sitt Eldsteråd som er Generalforsamling i disse virksomhetene,
slik at orienteringen er en informasjon til menighetsmøtet.
4. Informasjon
- Nye Eldste
Henrik Stensrud redegjorde for Eldsterådets begrunnelse for å starte en prosess for å
rekruttere nye Eldste til Eldsterådet.
Først og fremst er det helt nødvendig å bedre kjønnsbalansen i Eldsterådet, men sett i et
lengre perspektiv, ser vi det også nødvendig med tanke på en god kontinuitet i et fremtidig
naturlig generasjons skifte.
Stensrud redegjorde og gav en begrunnelse for hvordan Eldstetjenesten i Filadelfiakirken har
vært i stor endring de seneste årene. Dette har medført at Eldsterådet har arbeidet sammen
om en utforming av Eldstetjenesten slik den fremstår i dag og fremover. Dette gir en god
dokumentasjon for de egenskapene vi ønsker å se etter for nye kandidater, samtidig som det
gir aktuelle kandidater en god beskrivelse på hva Eldstetjenesten innebærer, og kunne ta
beslutninger for seg selv og sine nærmeste ut i fra dette.

Menigheten har mulighet til å komme med forslag på eventuelle aktuelle kandidater, til
eldsterådet.
Etter eldsterådets arbeid, og en innstilling på de kandidatene eldste ønsker å innstille til
menigheten, presenteres de på ett menighetsmøte, og menigheten gir sin tilslutning ved
valget i påfølgende menighetsmøte.

Daniel Egeli avsluttet med et «ord for kvelden» og bønn
Henrik Stensrud lyste velsignelsen som avslutning
Referent Henrik Stensrud

