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Oslo 25.09.2020 
 
Lise Hammergren 
Leder 

Arne Morten Holmeide/Tore Hafnor 
Sekretær 
 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

50/20 Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen 
menighetsrådsmøte 03.09.2020. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 03.09.2020 50/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 03.09.2020: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Innkalling og saksliste er godkjent. 
 

 

 

 
Godkjenning av protokoll 

51/20 Godkjenning av protokoll fra Grefsen menighetsrådsmøte 
18.06.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 03.09.2020 51/20 

 
 
 
 
 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 03.09.2020: 
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Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Protokoll er godkjent. 
 

 

 

 
Saker til behandling 

52/20 Årsmøte for Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 03.09.2020 52/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 03.09.2020: 

 
Møtebehandling 

Arne Myklebust og Marit Østang fra styret i Frivillighetssentralen og daglig leder 
Kjersti Vasli deltok på årsmøtet. 
 
1. FS’s styreleder Marit Østang ønsker velkommen. 
Marit åpnet med å understreke at menighetsrådet er eier av frivillighetssentralen og 
frivillighetssentralen sitt øverste organ. Hun oppfordret alle til å stikke innom - 
'oppleve trøkket' 
 
2. Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
3. Godkjenning av sentralens årsmelding 2019 
Kjersti åpnet med å uttrykke glede og forventning til årsmøte. 70 personer utgjør en 
flott gjeng - 'ja'-kultur. 2000 oppdrag 11.560 timeverk = 7 årsverk. 2-delt drift: 
Hjelpesentral - gjøre dagen litt lysere // Møteplass - sosiale fellesskap – loppestuene.  
Allsidige oppgaver for daglig leder. Nytt i 2019: Leksehjelp, politisk time, vinterhage. 
Saken om å bygge vinterhage er stoppet pga reguleringsplan og delingslinje. Saken 
er hos Fylkesmannen, som bare har mulighet for å se på saksbehandlingen. Kan 
noen bistå med få tatt opp saken på nytt? Følges opp fra AU. 
Godkjent m/applaus 
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4. Godkjenning av sentralens handlingsplan 2020 
Paraply-organiasjoner.: Oslo frivillighetssentraler & Norges frivillighetssentraler.  
Har hatt fokus på å sikre finansiering - bør nå sette søkelys på drift. "Hvordan har vi 
det egentlig" - kan vi hjelpe hverandre. Ikke en selvfølge at det går bra. Korona-
problemet - har løpende og god kontakt med bydelsoverlege. Menighetens 
smittevernplan er bra. Morgenmøte bestemmer hva som skal gjøres på en forsvarlig 
måte. 
Godkjent. 
 
5. Godkjenning av sentralens årsregnskap 2019 
Godkjent 
 
6. Godkjenning av sentralens budsjett 2020 
Godkjent 
 
7. Eventuelt 
 
Votering 

Alle vedtak var enstemmige. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

2. Innkallingen er godkjent. 
3. Årsmeldingen 2019  er godkjent. 
4. Handlingsplanen 2020 er godkjent. 
5. Årsregnskapet 2019 er godkjent. 
6. Budsjettet 2020 er godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53/20 Misjonsutvalget 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 03.09.2020 53/20 
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Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 03.09.2020: 

 
Møtebehandling 

Bjørn Holm orienterte om hvilke 5 som har vært med, hvorav 2 er gått ut av utvalget. 
Ønskelig å finne en eller to nye. Det viktigste som blir gjort er det som ansatte og 
menighetsrådet gjør. Utvalget kan bistå. Punkt 2 i strategien er i fokus: Økt kunnskap 
og engasjement. Kirkemøte: Helhetlig misjonsengasjement . Bidra til misjonsavtale 
med NMS blir fulgt opp. Menigheten kunne utnytte dette enda bedre - NMS kan 
hende også være mer aktive. I tilknytning til gudstjeneste er misjon i fokus - bra. I 
trosopplæring og diakoni har det vært dialog - som bør videreføres. Samarbeid 
menighet og misjon (SMM) er viktig, fordi antall misjonsforeninger er redusert - og må 
ivaretas gjennom menighetene. Det ble etterlyst info om SAT-7: Studio i bl.a. Kairo 
som drives av lokale krefter. Visjon om å formidle det kristne budskapet. Instruktive 
videoer. Er opptatt av å fremtre på en pedagogisk måte. Alle har tilgang til fjernsyn. 
Allmenne og kulturelle programmer. Tverrkirkelig støtte. Ramallah - barnehage i 
Kairo - alle bruker SAT-7. Regelmessig 20 mill seere. Arabisk og persisk. 
Misjonsselskapene sender ikke så mange misjonærer - i større grad støttes lokale 
kirker/lokale misjonærer. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
 

 

 

 

54/20 Ramallahkomiteen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 03.09.2020 54/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 03.09.2020: 

 
Møtebehandling 

Leder i Ramallahkonmiteen, Bente Bye orienterte: Utfordrende for de kristne i 
Ramallah. Anne-Gerd Gjevre er blitt med i komiteen. Korona medførte endringer i 
planene. Sokneprest Sigmund Akselsen, som også er medlem i komiteen har hatt 
kontakt med tidligere pastor i Håpets kirke. Han har nå flyttet til Jordan. Ny pastor er 
nå ansatt. Drøm om tur i 2022. Som en del av Kirkeuka for fred, inviterer 
Ramallahkomiteen til foredrag ved seniorforsker ved PRIO, Jørgen Jensehaugen 
torsdag 24. september. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  
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Tatt til orientering. 
 

 

 

 

55/20 Grefsenhjemmet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 03.09.2020 55/20 

 
 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 03.09.2020: 

 
Møtebehandling 

Magne Roland orienterte om ønske om samenslåing av stiftelsen Grefsenhjemmet 
og stiftelsen Diakonova. Det ble reist spørsmål om samarbeid om diakonstilling. Det 
ble også reist spørsmål om alternativer og om det å bli større nødvendigvis er en 
fordel. Diakonova gir større mulighet for utvikling og å bevare Grefsenhjemmets 
egenart enn alternativene. Neste skritt er å ta kontakt med stiftelsetilsynet.  
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
 

 

 

 

 

 

 

56/20 Offersøknad 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 03.09.2020 56/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
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Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 03.09.2020: 

 
Møtebehandling 

Det ble argumentert for og mot å endre ofringer nå. En mulighet er å iverksette en 
aksjon på Facebook, men denne ville i så fall overskygge eller bli overskygget av 
andre tilsvarende aksjoner. Menighetsrådet landet på at de ikke ville gjøre endringer 
på den helhetlige vurderingen av alle offermotakere, som ble gjort samlet for hele 
2020. 
 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Det foretas ikke endringer i ofringer. Menighetsrådet ønsker at det i stedet skal lages 
en facebook innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelps Libanon-engasjement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

57/20 Grefsen menighets årsmøte 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 03.09.2020 57/20 

 
 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 03.09.2020: 

 
Møtebehandling 

Det ble informert om årsmøtet og planen for dette. Menighetsrådet ble oppfordret til å 
møte. 
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Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
 

 

 

 

58/20 Søknad om endret medlemstilhørighet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 03.09.2020 58/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 03.09.2020: 

 
Møtebehandling 

16. april vedtok menighetsrådet i sak 30/20 å søke om endret medlemstilhørighet, for 
en familie som før bodde i Grefsen menighet men nå har flyttet like utenfor 
menighetsgrensen. Søknad ble avslått, men det ble gjort oppmerksom på at det 
kunne søkes på nytt neste år, når de nye reglene hadde trådt i kraft. 
 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Menighetsrådet sender ny søknad, både for denne familien, og for ekteparet som 
søkte om endret medlemstilhørighet i 2019. Dette gjøres når nye regler har trådt i 
kraft (i 2021). 
 
 

 

 

 

59/20 Regnskap 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 03.09.2020 59/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 03.09.2020: 
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Møtebehandling 

Regnskapet per juni ble presentert. Tapte inntekter pga Korona. Tore oppfordret til å 
rekruttere flere faste givere. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
 

 

 

 

60/20 Referat fra fellesrådet og/eller hovedkomiteen. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 03.09.2020 60/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 03.09.2020: 

 
Møtebehandling 

Ole Herman Fisknes orienterte. Kirkens hus - Oslo Hospital. To nye ledere ble 
presentert. Svært positiv evaluering av 18-30 Grorud, men frustrerende usikkerhet 
om videreføring. Korona situasjon . 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
 

 

 

 

61/20 Eventuelt 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 03.09.2020 61/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 03.09.2020: 

 
Møtebehandling 
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1. Referat fra trosopplæringsutvalget : Positivt at staben har funnet gode 
løsninger for håndtering av Korona-tiltakene. 
 

2. Brannvarsling - Husstyret bes avklare om Barnehagen og Frivillighetssentralen 
har tilfredsstillende opplegg for brannvarslere, om tilknytning til felles anlegg/ 
brannvesen eller andre tiltak bør iverksettes. 
 

3. Kirkelig organisering : "Av hensyn til gjeldende restriksjoner med tanke på 
korona smitte, har Kirkerådet besluttet å ikke avholde de planlagte fysiske 
innspillsmøtene om ny kirkelig organisering, deriblant møtet i Uranienborg 
kirke tirsdag 8. september 2020. Det vil i stedet bli avholdt flere digitale møter 
for ulike grupper i kirken. Nærmere informasjon om tidspunkt og hvordan du 
kan delta finner du på Kirkerådets egne nettsider. Innspillsmøter om kirkelig 
organisering : https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkelig%20organisering/aktuelt/aktuelt/innspillsm%C3%B8ter%20om%
20kirkelig%20organisering/ 

 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkirken.no%2Fnb-NO%2Fom-kirken%2Fslik-styres-kirken%2Fkirkelig%2520organisering%2Faktuelt%2Faktuelt%2Finnspillsm%25C3%25B8ter%2520om%2520kirkelig%2520organisering%2F&data=02%7C01%7Cth258%40kirken.no%7C9b0465f0844745c3d73c08d854d0ddde%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637352603344019329&sdata=JGkDp3kHBS4jFh7hQ8q47%2B3kKMEd0x1Q9%2BwhR4zKhNc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkirken.no%2Fnb-NO%2Fom-kirken%2Fslik-styres-kirken%2Fkirkelig%2520organisering%2Faktuelt%2Faktuelt%2Finnspillsm%25C3%25B8ter%2520om%2520kirkelig%2520organisering%2F&data=02%7C01%7Cth258%40kirken.no%7C9b0465f0844745c3d73c08d854d0ddde%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637352603344019329&sdata=JGkDp3kHBS4jFh7hQ8q47%2B3kKMEd0x1Q9%2BwhR4zKhNc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkirken.no%2Fnb-NO%2Fom-kirken%2Fslik-styres-kirken%2Fkirkelig%2520organisering%2Faktuelt%2Faktuelt%2Finnspillsm%25C3%25B8ter%2520om%2520kirkelig%2520organisering%2F&data=02%7C01%7Cth258%40kirken.no%7C9b0465f0844745c3d73c08d854d0ddde%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637352603344019329&sdata=JGkDp3kHBS4jFh7hQ8q47%2B3kKMEd0x1Q9%2BwhR4zKhNc%3D&reserved=0
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