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Godkjenning av innkalling og saksliste 

74/20 Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen 
menighetsrådsmøte 12.11.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 12.11.2020 74/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 12.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Innkalling og saksliste er godkjent. 
 

 

 

 
Godkjenning av protokoll 

75/20 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 15.10.2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 12.11.2020 75/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 12.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
 
Votering 

Enstemmig. 
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Grefsen menighetsråds vedtak  

Protokoll er godkjent. 
 

 

 

 
Saker til behandling 

76/20 Møte med diakon Anette Norman 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 12.11.2020 76/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 12.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Diakon Anette Norman var invitert til møte med menighetsrådet. Menighetsrådet 
ønsket å høre om hennes arbeid, med fokus på hvordan dette bidrar til å nå 
menighetens visjon og mål. 
  
Anette uttrykte at det er fint å være på menighjetsrådsmøte. Revidert diakoniplan for 
Den norske kirke - vedtatt i Kirkerådet - 4 hovedområder: inkluderende 
fellesskap,nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket. Større 
vekt på bl.a frivillighet og FNs . bærekraftsmål. (https://kirken.no/nb-NO/om-
kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/plan-for-diakoni/) . Covid 19- utfordrer oss til 
å tenke annerledes.  
 
Musikk-kafe er startet opp igjen. Babysang ble startet ukentlig med grense på 10, 
men har nå stoppet igjen, grunnet nye smittevernsrestriksjoner. Trilletreff vurderes, 
som en erstaning. PREP-kurs er gjennnomført i samarbeid med andre diakoner: 11 
deltakerpar. 
  
Lørdagskafeen er dessverre ikke vært mulig - plan om å lage en videohilsen til 
boligene. 
 
Se og møte folk - la folk bli kjent med menigheten og hverandre. 5 middag samlinger 
i fjor vinter: Fin møteplass på tvers av generasjoner. Ansvar fordelt på bl.a. 
bibelgrupper. Fin mobilisering av frivillighet. 
 
Spørsmål fra Ole Herman: Er det signaler som tyder på ensomhet? 
Frivillighetssentralen har hatt en ringerunde til eldre, hvor det i stor grad var positive 
tilbakemeldinger om at mange har det greit med nabo-kontakter etc. Tanja: Det er 
laget en del bøker om temaet, frivillighetshefte kan være nyttig å gjennomgå.  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkirken.no%2Fnb-NO%2Fom-kirken%2Fslik-styres-kirken%2Fplandokumenter%2Fplan-for-diakoni%2F&data=04%7C01%7Cth258%40kirken.no%7Cb23c014ec16344d3813708d88746f467%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637408086112448609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZFK0CKh1%2FyXVzwp%2FBAKMUHPNXcCw3nlNWMcWgXNFp6w%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkirken.no%2Fnb-NO%2Fom-kirken%2Fslik-styres-kirken%2Fplandokumenter%2Fplan-for-diakoni%2F&data=04%7C01%7Cth258%40kirken.no%7Cb23c014ec16344d3813708d88746f467%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637408086112448609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZFK0CKh1%2FyXVzwp%2FBAKMUHPNXcCw3nlNWMcWgXNFp6w%3D&reserved=0
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Babysang: Fin lavterskel inngang til kirken - babysang er i ferd med å bli en 
institusjon i kirken. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
 

 

 

 

77/20 Fusjon mellom stiftelsene Diakonova og Grefsenhjemmet. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 12.11.2020 77/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 12.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Magne Roland orienterte om driften på Grefsenhjemmet og hvordan en har sørget for 
å unngå smitte. Før Lotteri- og stiftelsestilsynet tar stilling til godkjenning av 
sammenslåingen ønsker de vedtak fra de institusjoner som har opprettet de to 
stiftelsene. I vårt tilfelle Grefsen menighetsråd. Disse vedtak skal helst uttrykke at 
institusjonene støtter (eller anbefaler) sammenslåingen. Videre at de støtter innholdet 
i vedtektene som er utarbeidet for den nye stiftelsen. Grefsenhjemmet fortsetter som 
en egen enhet med selvstendig identitet. Formålsparagrafen er utvidet. Fusjonen gjør 
at sykehjemmet blir en del av et større nettverket med utdanningsinstitusjoner, 
eiendommer, forskning og fagutvikling, samt drift av sykehus/sykehjem. 
 
Grefsenhjemmet er selvstendig juridisk enhet og vil forhandle direkte med Oslo 
kommune. Vesentlig at de enhetene som står bak opprinnelig stiftelse støtter fusjon. I 
vedtektene skal 2 av seks i valgnemnda oppnevnes av MR. Grefsenhjemmet 
finansierer prestetjeneste og det er potensiale for å videreutvikle diakonisamarbeid. 
Magne Roland orientert om historikken knyttet til Menighetssøsterhjemmet/ 
Diakonaova og hvordan fusjon er i tråd med denne tradisjonen. 

 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Grefsen menighetsråd støtter fusjonen mellom Diakonova og Grefsenhjemmet og 
innholdet i vedtektene som er utarbeidet for den nye stiftelsen. 
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78/20 Offerformål 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 12.11.2020 78/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 12.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

 Fire offer gis til menighetens misjonsprosjekt. 

 Offeret på julaften fordeles likt mellom Grefsen menighet og Kirkens Nødhjelp.  

 Ett offer gis til Ramallahkomiteens samarbeid med Håpets kirke i Ramallah.  

 Ett offer gis til Menneskeverd. 

 I tillegg gis det offer til følgende 14 organisasjoner: 

o Søndagsskolen Oslo og Akershus 

o Fransiskushjelpen 

o Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 

o Kirkens Bymisjon 

o Stiftelsen Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. 

o Stefanusbarnehagene i Kairo 

o TV-aksjonen 

o KFUK KFUM Norge 

o Stefanusalliansen 

o KIA Øst 

o Bibelselskapet 

o ELCJHL – Den Lutherske kirke i Jordan og Det hellige land. 

o Laget 

o Blå Kors 

 Øvrige offer går til Grefsen menighets arbeid. 

 Staben får ansvaret for å fordele offerformål på årets gudstjenester.. 
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79/20 Trosopplæringsbudsjett 2021. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 12.11.2020 79/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 12.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Tore orienterte bl.a. om opprettelse av stilling for å takle bl.a utfordringer knyttet til 
smittevern, 
 
Votering 

Enstemmmig, 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Trosopplæringsbudsjettet 2021 er vedtatt, uten endringer. 
 

 

 

 

80/20 Høringsuttalelse om kirkevalget. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 12.11.2020 80/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 12.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Positive tilbakemeldinger på utkastet: (1) Lokalt uenighetsfellesskap: "En liste utgått 
fra nominasjonskomite legger også til rette for et engasjement som ikke låses til 
saker, et engasjement for kirken i hele sin bredde og med alle sine muligheter og 
utfordringer. Fordi enkeltsaker ikke får legge premissene, vil en liste fra 
nominasjonskomiteen legge til rette for et annet samarbeid og en annen dynamikk." 
(2) Legge til rette for digitale valg. Takk til Tore og Sigmund for arbeid med 
uttalelsen. 
 
Votering 

Enstemmig. 
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Grefsen menighetsråds vedtak  

Grefsen menighets høringsuttalelse angående kirkevalget er vedtatt. 
 

 

 

 

81/20 Budsjettregulering - innkjøp av bil. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 12.11.2020 81/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 12.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Innkjøpt bil til Frivillighetssentralen på 200.000 + mva. føres på 
investeringsregnskapet. Investeringsbudsjettet justeres tilsvarende. Bilen nedskrives 
over de 10 neste årene. Dette skal budsjetteres og regnskapføres på avdeling 1560 
Frivillighetssentralen. 
 

 

 

 

82/20 September-regnskapet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 12.11.2020 82/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 12.11.2020: 

 
Møtebehandling 
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Tore orienterte. Spørsmål knyttet til konfirmasjon - gaver - forslag om at dette 
avsettes til barn- og ungdomsarbeid. Menighetsrådet er imponert over måten staben 
takler utfordrende periode. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Tatt til orientering. 
 

 

 

 

83/20 Gjennomgang av menighetens utvalg. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 12.11.2020 83/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 12.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Tore orienterte. Gjennomgås minimum hvert 4.år. Givertjenestekomiteen må evt 
reetableres. Tas opp som egen sak - parallelt med at valgkomiteen bes se på saken. 
Leder for julemessegruppa, Astrid Lockert Lie, ønsker å bli innkalt til møte med 
menighetsrådet. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Valgkomiteen gis i oppdrag vurdere følgende komiteer, med hensyn på endringer 
eller gjenvalg: 

 Styret i Frivillighetssentralen. 

 Husstyret. 

 Givertjenestekomiteen. 

Følgende komiteer gjenvelges som de er: 
 Ramallahkomiteen. 

 Kirkens Nødhjelps kontaktperson. 

 Misjonsutvalget, men det jobbes videre med å få med flere medlemmer. 

Det velges ikke ett diakoniutvalg nå. Diakonen kan på ett senere tidspunkt vurdere 
om det er behov for å starte opp ett utvalg, og i så fall be om at ett diakoniutvalg 
opprettes. 
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84/20 Møteplanen våren 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 12.11.2020 84/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 12.11.2020: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Enstemmig. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Møteplanen for våren 2021 er vedtatt. 
 

 

 

85/20 Referat fra fellesrådsmøte og/eller møte i hovedkomite. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 12.11.2020 85/20 

 
 
 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 12.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Det har ikke vært noen møter siden forrige menighetsrådsmøte. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Ingen sak å behandle. 
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86/20 Eventuelt. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grefsen menighetsråd 12.11.2020 86/20 

 
Møtebehandling i Grefsen menighetsråd 12.11.2020: 

 
Møtebehandling 

Ingen saker på eventuelt. 
 
Grefsen menighetsråds vedtak  

Ingen saker å behandle. 
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