
 

DEN NORSKE KIRKE 
Grefsen menighetsråd 

  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Grefsen menighetsråd 
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Til stede:  Lise Hammergren, Arne Morten Holmeide, Ingrid Hernes, Ole 
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Helene Laurvik og Ilse Medhus. 
 
 

Varamedlemmer 
uten stemmerett: 

Bente J. Y. Bye. 
 
 

Forfall:  Linda Berntzen, Sigmund Akselsen, Jan Olav Johannessen og 
Inger Bjerke. 

  
Andre: Tore Hafnor 
  
Protokollfører: Arne Morten Holmeide/Tore Hafnor 
  
 
 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

31/20 
Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen 
menighetsrådsmøte 28.05.2020 

2 

Godkjenning av protokoll 

32/20 
Godkjenning av protokoll fra Grefsen menighetsrådsmøte 
16.04.2020 

2 

Saker til behandling 

33/20 Grefsen menighets visjon og strategi 3 
34/20 Disponering av overskudd for 2019 4 
35/20 Fremtidig finansiering av diakonistillingen. 5 
36/20 Revisjon av regnskapet for 2019. 5 
37/20 Regnskap per mars. 5 
38/20 Referat fra fellesrådsmøte og/eller møte i hovedkomite. 6 
39/20 Eventuelt 7 
   
 
Oslo, 08.06.2020 



 2  

 
Lise Hammergren 
Leder 

Arne Morten Holmeide/Tore Hafnor 
Sekretær 
 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

31/20 Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen 
menighetsrådsmøte 28.05.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 28.05.2020 31/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 28.05.2020: 

 

Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Innkalling og saksliste er godkjent. 
 

 

 

 
Godkjenning av protokoll 

32/20 Godkjenning av protokoll fra Grefsen menighetsrådsmøte 
16.04.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 28.05.2020 32/20 

 

Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 28.05.2020: 

 
Møtebehandling 
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Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Protokoll er godkjent, 
 

 

 

 
Saker til behandling 

33/20 Grefsen menighets visjon og strategi 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 28.05.2020 33/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 28.05.2020: 

 
Møtebehandling 

Forslag til visjon og mål for Grefsen menighet ble diskutert.  
De ulike enheter i menigheten utfordres til å tenke gjennom visjon og målsetting: 
Hvordan harmonerer dette med de planer og aktiviteter de ulike gruppene har?  
De ulike gruppene gis invitasjon i god tid til møter med menighetsrådet for å 
konkretisere og drøfte utfordringer og muligheter. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Visjonen for Grefsen menighet 2020-2024 er:  
«Mer himmel på jord. Grefsen kirke – levende, nær og tilgjengelig – med Jesus 
Kristus i sentrum.»  
 
Grefsen menighets mål og delmål for perioden 2020 – 2024 er: 
«1. Få flere med i menighetsfellesskapet: 
Inkludere nye voksne. 
Engasjere og inspirere de som allerede har tilhørighet, gjennom kulturarbeid, 
trosopplæring mm 
Styrke arbeidet med barn, tweens og unge.  
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Øke antall døpte barn i Grefsen menighet.  
 
2. Å være en neste. Omsorg for andre: 
Kartlegge og møte umøtte diakonale behov i menighetsområdet.  
Prøve å bryte barriere og ta mer kontakt med folk i nabolaget.  
Fremme misjon, internasjonal diakoni og formidling av kristen tro og verdier i ord og 
handling. 
 

3. Ansvarlig og fremtidsrettet forvaltning:  
Sikre fortsatt god styring og økonomikontroll, herunder sikre finansiering av 
menighetens virksomhet. 
Utarbeide og gjennomføre egen plan for å øke inntektene fra givertjeneste.  
Fortsette arbeidet som grønn menighet og sikre miljøvennlig drift av menigheten.» 

 

 

 

 

34/20 Disponering av overskudd for 2019 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 28.05.2020 34/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 28.05.2020: 

 
Møtebehandling 

Menighetsregnskapet for 2019 viser mindreforbruk på 16.896 kroner. 
Barnehageregnskapet for 2019 viser et mindreforbruk på 227.300 kroner for 2019. 
Menighetsrådet må vedta hvordan disse pengene skal disponeres. 
 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Menighetens mindreforbruk for 2019 overføres til menighetens disposisjonsfond. 
Barnehagens mindreforbruk for 2019 overføres til barnehagens disposisjonsfond. 
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35/20 Fremtidig finansiering av diakonistillingen. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 28.05.2020 35/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 28.05.2020: 

 
Møtebehandling 

Grefsen menighetspleie ønsker nå å inngå en ny ettårsavtale om finansiering av 
halve diakonstillingen. Dermed må menighetsrådet begynne å forberede seg på at 
stillingen må fullfinansieres fra og med oktober 2021. Daglig leder orienterte om 
kontakt med Kirkelig Fellesråd i Oslo, prost og bispedømme om saken. Viktig at vi er 
på jakt etter muligheter for å videreføre arbeidet. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
 

 

 

 

36/20 Revisjon av regnskapet for 2019. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 28.05.2020 36/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 28.05.2020: 

 
Møtebehandling 

Regnskapet er revidert og godkjent av revisor. 
 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
 

 

 

 

37/20 Regnskap per mars. 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 28.05.2020 37/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 28.05.2020: 

 
Møtebehandling 

Tapte inntekter pga Korona er 120.000 på utleie og 50.000 på tapte offer-inntekter. 
Noen få nye faste givere. 
Menighetsrådet ba daglig leder om å ta opp med bispedømmerådet om det er mulig 
å søke kompensasjon for de tapte inntektene. 
Frivillighetssentralen har redusert aktivitet - omlegging av finansiering krever 
oppmerksomhet. 
Barnehagen har redusert foreldrebetaling - og det er søkt om kompensasjon. Noe 
merforbruk knyttet til vikarutgifter. 
 
Det ble reist spørsmål ved finansiering av utbedringer etter vannskade i MS og 
vinduer. Daglig leder orienterte. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
 

 

 

 

38/20 Referat fra fellesrådsmøte og/eller møte i hovedkomite. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 28.05.2020 38/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 28.05.2020: 

 
Møtebehandling 

Hovedkommitemøte i Lambertseter kirke: Erfaringer med krisestab, budsjettforslag 
for å møte vedlikeholdsetterslep: Kommunen misligholder lovbestemte oppgaver. 
Orgel i Torshov kirke - reparasjon av eksisterende pipeorgel. Ledige stillinger som 
økonomisjef, bygg og anleggssjef og ny ass.kirkeverge er utlyst. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
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39/20 Eventuelt 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 28.05.2020 39/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 28.05.2020: 

 
Møtebehandling 

1. Utbetaling fra bank foregår slik: Det er regnskapsfører som registrer 
utbetalingene og så godkjennes utbetalingen av daglig leder i 
regnskapssystemet (Visma autopay). Dette etter at faktura har blitt godkjent av 
2 ansatte fra før.  
Det er behov for at en annen enn daglig leder kan godkjenne utbetalinger fra 
banken når daglig leder har ferie.  

2. Bygg- og annleggssjefen ønsket møte med staben og med menighetsrådet 
forå informere om planer for utbygging av solcellepanel på taket og 
kontoravdeling i forlengelsen av kirken. Grunnet korona må det begrenses noe 
hvem som kan møte. Møtet finner sted i kirken 10. juni 11.00. 

 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

1. Sigmund Akselsen gis fullmakt til å godkjenne utbetalinger, på linje med 
daglig leder. 

2. Fra menighetsrådet møter leder Lise Hammergren, Ole Herman 
Fisknes (fellesrådet og hovedkomiteen) og Ingrid Hernes (vara til 
fellesrådet). 
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