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Møteprotokoll  
Grefsen menighetsråd 
 

Møtedato: 15.10.2020 kl. 19:00 
Møtested: Storsalen i Grefsen menighetssenter 
Arkivsak: 19/00165 
  
Til stede:  Lise Hammergren, Arne Morten Holmeide, Ingrid Hernes, Jan 

Olav Johannnessen, Ole Herman Fisknes, Sigmund Akselsen, 
Tale Birkeland Hungnes og Tanja Helene Thorsen. 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Med stemmerett: Helene Laurvik. Uten stemmerett: Bente 
Jeanette Yndestad Bye 

  
Forfall:  Linda Berntzen, Ilse B. Medhus og Inger Elisabeth Mørk Bjerke. 
  
Andre: Elisabeth Uhlig-Nordølum (fra Evas Epler), Jan Christiansen (fra 

Utsikten), kantor Erlend Fagertun og daglig leder Tore Hafnor.  
  
Protokollfører: Arne Morten Holmeide/Tore Hafnor 
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Oslo, 23.10.2020 
 
Lise Hammergren 
 

Arne Morten Holmeide/Tore Hafnor 
Sekretær 
 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

62/20 Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen 
menighetsrådsmøte 15.10.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 15.10.2020 62/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 15.10.2020: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Innkalling og saksliste er godkjent. 
 

 

 

 
Godkjenning av protokoll 

63/20 Godkjenning av protokoll fra Grefsen menighetsrådsmøte 
03.09.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 15.10.2020 63/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 15.10.2020: 

 
Møtebehandling 
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Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Protokoll er godkjent. 
 

 

 

 
Saker til behandling 

64/20 Evas Epler 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 15.10.2020 64/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 15.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Evas Epler var invitert til møtet for å informere om sin aktivitet, med spesielt fokus på 
hvordan Evas Epler bidrar til å nå menighetens visjon og mål.  
 
Erlend og Elisabeth Uhlig-Nordølum orienterte. Desverre må mye avlyses på grunn 
av smittesituasjonen. Viktig å vedlikeholde engasjement og motivasjon. Eva Epler 
har vokst - 30 deltakere. Deltakelse på konformasjoner, veldig positive erfaringer 
både sett fra koret sin side og fra staben. En konsert er avlyst - mens det er håp om 
å arrangere den andre. Bruk av hele kirkerommet muliggjør øvelser - verdifullt at 
felleskapet opprettholdes. Opptaksprøve og andre tiltak bidrar til å holde et godt nivå.  
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
 

 

 

 

65/20 Kammerkoret Utsikten 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 15.10.2020 65/20 
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Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 15.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Utsikten var invitert til møtet for å informere om sin aktivitet, med spesielt fokus på 
hvordan Utsikten bidrar til å nå menighetens visjon og mål.  
 
Jan Christiansen orienterte. Positivt at deltakelsen fortsatt er god - også 
mannstemmer. Litt mer preget av det her et høyere aldersnivå. God tilknytning til 
menigheten - og deltakelse i vanlige gudstjenester er positivt og kan gjøres 
hyppigere. Har hatt konserter med populærmusikk - bidrar til å senke terskel inn til 
kirken. Veldig taknemlig for Erlend sitt bidrag Utendørs ble konsert ble arrangert i vår.  
Gerilja-konsert - med kirken som bakteppe. God deltakelse. Kan være et alternativ å 
gjenta dette. Er stort sett selvfinanisert - men veldig viktig med støtten fra 
menighetsrådet. Veldig dyktig kasserer som sørger for å søke om midler. Viktig å 
opprettholde tradisjon knyttet til Lucia. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
 

 

 

 

66/20 Møte med kantor Erlend Fagertun 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 15.10.2020 66/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 15.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Totalt timebruk for kormedlemmer i kirkerommet - utgjør 5 årsverk! Det ble 
kommentert fra flere hvor verdifullt bidraget fra korene er!  
Visjon: Inkludere de som bor her, gjennom musikk. Fantastisk lånt flygel åpner nye 
muligheter. Hver gang man kommer i kirken - så skal en bli presentert for musikk 
som bidrar til høytidsstund - som gir folk noe, både profesjonelle og amatører. 
Orgelsituasjonen ligger som et vond sak: Behov for å avklare kostnadene. Er orgel i 
Lilleborg et alternativ? 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
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67/20 Finansiering av diakonstillingen. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 15.10.2020 67/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 15.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Positiv dialog med Fellesrådet og Bispedømmerådet basert på erkjennelse av 
verdien av arbeidet som gjøres i menigheten og bispedømme. Dialog om samarbeid 
med Grefsenhjemmet følges opp. 
 
Votering 

Enstemmmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Saken følges opp med sikte på å få avklart saken så raskt som mulig. 
 

 

 

 

68/20 Kirkelig organisering. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 15.10.2020 68/20 

 
 
 
 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 15.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Det er ønske om å redusere fra 2-3 til en arbeidsgiverlinje. For tiden utredes saken 
av forskjellige utvalg på landsbasis, med intensjon om å ha en ny organisering på 
plass fra 2024. Før den tid vil forslag bli sendt ut til høring. Det ble diskutert om 
menighetsrådet skulle komme med svar på høringer når det gis mulighet for dette. 
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Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Ole-Herman Fisknes, Sigmund Akselsen og Arne M. Holmeide lager ett forslag til 
innspill, som senere kan brukes som grunnlag for svar på ett høringsdokument. 

 

 

 

69/20 Regnskap for august. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 15.10.2020 69/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 15.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Manglende inntekter pga smitte-tiltak gir underskudd. Investering i leilighet og 
utskifting av vinduer. Ett lite overskudd på presteboligen. Konfirmantregnskapet gir i 
dag en overskudd (mindre kostnader til leir) som vil bli noe redusert pga 
tilbakebetalinger. Er det aktuelt å ringe rundt til faste givere og spørre om å øke 
beløp/flytte til autogiro? 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. Tiltak for å profilere arbeidet og gi folk mulighet til å ta del i 
finansiering vurderes nærmere. 
 

 

 

 

70/20 Bispevisitas 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 15.10.2020 70/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 15.10.2020: 
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Møtebehandling 

Ny dato for bispevisitas planlagt 2. – 4. og 7. mars. Sigmund orienterte. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
 

 

 

 

71/20 Høringer fra kirkerådet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 15.10.2020 71/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 15.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Det har kommet epost om fem nye høringer fra kirkerådet med svarfrist 30. 
november. Menighetsrådet diskuterte hvilke av disse man ønsker å svare på.  
 
Votering 

Enstemmig. 
 
 
 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Forslag til høringssvar om kirkevalget legges fram til diskusjon på 
menighetsrådsmøtet i november av Sigmund Akselsen og Tore Hafnor. 
 

 

 

 

72/20 Referat fra fellesrådet og/eller hovedkomiteen. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 15.10.2020 72/20 
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Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 15.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Julegudstjenester med påmelding? Staben jobber med saken og forbereder info til 
Talefoten og media.  
Diakonprosjekt Grorud-dalen - følges opp overfor kommunen.  
Ellingsrud - KFUM/KFUK - forslag om lånefinansiere, evt seksjonering fikk ikke 
tilslutning. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
 

 

 

73/20 Eventuelt. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 15.10.2020 73/20 

 
 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 15.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Ingen saker på eventuelt. 
 
  

 

 

 

 


