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Godkjenning av innkalling og saksliste 

40/20 Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen 
menighetsrådsmøte 18.06.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 18.06.2020 40/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 18.06.2020: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Innkalling og saksliste er godkjent. 

 

 

 
Godkjenning av protokoll 

41/20 Godkjenning av protokoll fra Grefsen menighetsrådsmøte 
28.05.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 18.06.2020 41/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 18.06.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig. 
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Grefsen menighetsråds vedtak  

Protokoll er godkjent. 

 

 

 
Saker til behandling 

42/20 Solidaritetsinitiativer knyttet til Korona 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 18.06.2020 42/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 18.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Sigmund orienterte. Det er to initiativer som vi begge har et forhold til.  
1. Solidaritetsaksjonen – Sammen som kirke i hele verden. 
2. ELCJHL – den lutherske kirke i Jordan og Det Hellige land.  
Det ble argumentert for begge og forskjellige alternativer for å støtte disse ble 
vurdert. Anmodning via facebook var ett alternativ. Offer eller deler av offer var ett 
annet. 
 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Anmodning om støtte til prosjektene formidles via facebook og Talefoten. Offeret 20. 
september endres fra «samarbeid med Håpets kirke i Ramallah» til «ELCJHL - den 
lutherske kirken i Jordan og Det Hellige land». 
 

 

 

43/20 Finansiering av diakonstillingen. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 18.06.2020 43/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 18.06.2020: 
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Møtebehandling 

Det nedsettes en komite som jobber videre med de ideene som har kommet fram på 
dagens møte. Komiteen presenterer resultatet av sitt arbeid på menighetsrådsmøtet 
15. oktober. Mulige løsninger bør drøftes med Bispedømme, Frivillighetssentralen, 
bydelen og Grefsenhjemmet. 
 
 
Votering 

 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Lise Hammergren og Helene Laurvik jobber videre med de ideene som har kommet 
fram på dagens møte. De presenterer resultatet av sitt arbeid på 
menighetsrådsmøtet 15. oktober. 
 

 

 

44/20 Regnskap for april 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 18.06.2020 44/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 18.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Tore gjennomgikk regnskap. Underskudd pga Korona - burde vært kompensert på 
linje med mange andre. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
 

 

 

45/20 Møteplan for høsten. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 18.06.2020 45/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 18.06.2020: 
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Møtebehandling 

Årsplanen for høsten er vedtatt tidligere. Nå ble den lagt fram som en påminnelse. I 
tillegg ble vårens avlyste årsmøter diskutert.  
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Menighetens årsmøte avholdes etter gudstjenesten 20.september. Årsmøtet for 
Grefsen Kjelsås Frivillighetssentral foreslås i forkant av menigehtsrådsmøtet 
3.september. 

 

 

 

46/20 Solcellepanel og kontorutbygging. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 18.06.2020 46/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 18.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Menighetsrådet anser dette prosjektet som strategisk svært viktig av ulike årsaker. 
Det er i dag uforsvarlige arbeidsmiljø for ansatte. Det er stor befolkningsvekst i 
bydelen - og menigheten har en offensiv strategi om å inkludere (f.eks Sing Along) 
og skape fysiske og virutelle møteplasser, dialog (Talefoten), felleskap og aktivitet 
(f.eks. Frivillighetssentral). Som grønn menighet er tiltakene i tråd med strategien om 
vern om skaperverket . Grefsen er en ambisiøs menighet, en av de mest besøkte 
med stor aktivitet. Det er nødvendig med lokaler til blant annet allsidig omfattende 
konfirmantarbeid. Vi bør arbeide sammen med gode krefter for å realisere prosjektet.  
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Lise koordinerer det videre arbeidet. 
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47/20 Utsatt frist for innføring av justert ordning for gudstjenesten. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 18.06.2020 47/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 18.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Fristen for implementering av justert grunnordning er utsatt, men Grefsen menighet 
kan gjerne levere inn sitt forslag før fristen. Staben er ikke klar med sitt forslag ennå. 
Det har dukket opp nye ideer i kjølvannet av måten det har vært feiret gudstjeneste i 
koronatiden. Etter at menighetsrådet har behandlet saken så skal det vedtas på ett 
menighetsmøte før det sendes inn til godkjennelse. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 

 

 

 

48/20 Referat fra fellesrådsmøte og/eller møte i hovedkomite. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 18.06.2020 48/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 18.06.2020: 

 
Møtebehandling 

Ole Herman orienterte. Personalreglement - små endringer. Kontrollkomite Tor Arne 
Prøis leder.Prosjekter - Grefsen, Trefoldighetskirka. Lokalisering av Fellersrådet - 
utvidelse av eksisterende bygg? Samlokalisering med bispedømmerådet? Merutgifter 
knyttet til Korona. Diakoniprosjekt i Grorud - veldig lovende. Nyttig samarbeid med 
politiet. Ny økonomisjef - Seierstad. Utredning ledet av Bakkevig om livsyn i Oslo. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
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49/20 Eventuelt. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 18.06.2020 49/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 18.06.2020: 

 
Møtebehandling 

1. Offeret 26. april skulle gått til Stefanusbarnehagene i Kairo. Den søndagen var 
det grunnet korona ingen gudstjeneste, men det ble laget ett opptak av en 
gudstjeneste på nettsiden. Der stod det feilaktig at offeret skulle gå til Grefsen 
menighet. 

2. Nåværende avtale med redaktøren for Talefoten gjelder ut juni 2020. Det ble 
på møtet fremlagt forslag til ny kontrakt for 2020-2022. Denne er helt 
likelydende med kontrakten for 2018-2020 og den for 2016-2018. Grefsen 
menighetsråd er takknemlig for det arbeidet Jon Hasle legger ned i Talefoten. 
Avtalen er unntatt offentlighet. 

 
Votering 

1. Enstemmig. 
2. Enstemmig. 

 
Grefsen menighetsråds vedtak  

1. Offeret 26. april og de påfølgende dagene tas til inntekt for Grefsen menighet, 
slik det ble informart om på gudstjenestevideoen som ble lagt ut den dagen. 
Offeret 28. juni som skulle gått til Grefsen menighet endres til offer for 
Stefanusbarnehagene i Kairo. 

2. Avtalen ble godkjent 
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