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Saker til behandling 

42/19 Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen 
menighetsrådsmøte 23.05.2019 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 23.05.2019 42/19 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

Innkalling og saksliste er godkjent. 
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43/19 Godkjenning av protokoll fra Grefsen menighetsrådsmøte 
25.04.2019 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 23.05.2019 43/19 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

Protokoll er godkjent. 
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44/19 Møte med Sing Along 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 23.05.2019 44/19 

 

 

Møtebehandling 

Anne-Grethe Akselsen, representerte lederne i Sing Along. Diakon Anette Norman hadde 

ikke anledning til å møte, men hadde levert en skriftlig rapport om Sing Along klubben. 

Denne er inkludert i denne protokollen. 

 

Voksen koret øker stadig (24 sangere). Barnekoret har for tiden en pause. Les menighetens 

årsmelding for å få mer informasjon om arbeidet i 2018. Nytt av året er Sing Along klubben, 

som diakon Anette Norman og prest/rådgiver inkluderende kirkeliv Ole Johan Beck, leder 

sammen med 2 frivillige. 

 

Sing Along får det de trenger, og har tilfredsstillende økonomi. De har en engasjert og god 

ledergruppe. Sing Along synger i Tonsen kirke på våren og på Grefsen menighets julemesse 

i tillegg til julespill og påskespill. På høsten er de også på besøk i andre kirker (til høsten 

2019 skal de til Nordstrand kirke, og 2020 til Nordberg). 

 

I år var det nytt påskespill. Det fungerte fint, og Sing Along fikk mange gode 

tilbakemeldinger. Øvelsene foregår på menighetssenteret, og der er det gode forhold. Selv 

med økt antall sangere med sine ledsagere er menighetssalen et flott øvelseslokale. .. Det 

meldes inn at AGA reflekterer over at vannsøl fra rullestolene kan trenge ned i kork-

belegget, og forklarte hvordan de håndterer dette. 

 

Fra Anettes informasjonsskriv:  

«Vi har hatt tre samlinger for SingAlong-klubben dette semesteret. En i april og to i mai.  
 
Vi har ønsket å gi et trosopplærings-/felleskapstilbud til de som er med i SingAlong, slik at 

fellesskapet kan fortsette i periodene det ikke er øvelser – fra påske til oktober.  

 

Det var 14 påmeldte før første samling, men det ha stort sett vært ca. 10 deltakere hver 

gang.  

 

SingAlong-klubben er fra kl.18-19.30. Vi starter kveldene med en felles samling, før Ole 

Johan Beck har en kort andakt/bibelundervisning. Så spiser vi kveldsmat sammen og har en 

avslutning med lystenning og bønn. Vi har også mye sang og noen leker for å skape 

stemning og bli kjent.  

 

Vi har inntrykk av at opplegget har fungert godt for deltakerne.  

 

Det er med to frivillige fra Grefsen som hjelper til med det praktiske og er med på 

samlingene.  

 

Flere av deltakerne sa siste gang at de håpet at klubben ville fortsette til høsten. De frivillige 

vil også gjerne fortsette så vi tar sikte på tre samlinger før korøvelsene begynner i oktober. 

 

En utfordring er å finne opplegg som fungerer for alle, og finne en form som passer for det vi 

ønsker at klubben skal være. Lederne på klubben møtes før oppstart til høsten for å legge 

en videre plan for samlingene.» 

 

Det er spesielt tre punkter Sing Along ønsket å ta opp med menighetsrådet, og sakene ble 

innmeldt før møtet: 
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1. Det er ønske om flere ledere. Mange av lederne har vært med i 10 år og noen helt 
siden Sing Along har vært virksom (siden september 2010). I løpet av de årene har 
antall medlemmer doblet seg. Nå ser noen at de trenger å ta en pause (og slutte) og 
koret ser seg om etter flere ressurser. Det er uttrykt ønske om at staben i kirken 
kunne vært med som ledere på onsdagsøvelsene, men man ble enige om at frivillig 
tjeneste søkes først løst, før man går videre med dette. MR og Akselsen var enige 
om at staben gjør mye for koret allerede og det er mange som trenger ressurser. Det 
stilles krav til de som skal være ledere, derfor vil det være ønskelig med en prat med 
dem før man de eventuelt involveres i arbeidet. Blant annet så vil det være viktig å 
formidle at man har en forventning til at nye ledere er med på alle øvelsene. Det er 
ønskelig med 5-6 nye ledere og gjerne 2-3 par med personlig egnethet. Lederne 
trenger ikke å være musikalske, men de må være glade i mennesker, Dog ser man 
gjerne at man finner noen med musikalske ferdigheter for eksempel innenfor piano 
og gitar og lignende Det ble diskutert litt om hvordan man skulle rekruttere de rette. 
Facebook er neppe den rette arena, men kanskje Talefoten kan brukes hvis det også 
presenteres hvilke krav og forventninger man har til de som skal være ledere. Det 
kom gode forslag til hvordan dette kan gjøres, og Anne-Grethe Akselsen vil ta dette 
med seg videre inn i planleggingen. Ellers så er det å bruke nettverket en god måte. 
Kjenner man noen som er motivert så be dem ta en samtale med Anne-Grethe 
Akselsen for at begge parter skal finne ut om dette er noe for dem. 

2. Sing Along ønsker seg mer og sikrere lagringsplass. De har mye og dyre kostymer, 
som dessverre har blitt ødelagt, fordi andre har fått adgang til de. Store låsbare skap 
inne på lageret var ett ønske. Daglig leder, Tore Hafnor, var skeptisk til om det var 
plass til dette og mente det kunne være bedre at Sing Along ble tildelt en av de tre 
bodene i Lillesalen, og at denne ble sikret slik at det ikke var mulig for 
uvedkommende å komme inn der. Menighetsrådet ønsket at husstyret skulle få 
ansvaret for å finne den beste løsningen. 

3. Sing Along ønsket bedre plass i kirken når spillene foregår. En av benkene foran 
skrus løs hver før hver gang Sing Along har sitt spill. Nå er det ønskelig å flytte 
ytterligere en benk. I tillegg ønsker Sing Along at barnekroken skal ryddes bort. 
Daglig leder sa ja til å rydde bort barnekroken, men ba om en påminnelse om dette 
på forhånd. Det ble også sagt ja til å flytte ytterligere en kirkebenk, om dette ble gjort 
på en forsvarlig måte. 

 

Anne-Grethe Akselsen takket for godt samarbeid med stab, menighetsråd og alle 

menighetens frivillige, og er svært takknemlig for tillit, støtte og all usynlig hjelp som gis. Det 

betyr mye for alle som er med at man kjenner at man løfter i flokk. Akselsen avsluttet med at 

alle som bidrar til SingAlong gudstjenestene bygger fellesskapet som menighetslivet er.  
 

Menighetsrådsleder rettet en hjertelig takk fra menighetsrådet til lederne i Sing Along for det 

arbeidet som blir gjort. 

 
Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

1. Tatt til orientering. 
2. Menighetsrådet ber husstyret finne beste løsning for sikker lagringsplass av Sing 

Along sitt utstyr, og sørge for gjennomføringen av dette. 
3. Menighetsrådet stiller seg positive til at barnekroken og to kirkebenker flyttes i 

forbindelse med Sing Along sitt påskespill og julespill. 
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45/19 Grefsen menighets regnskap for 2018 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 23.05.2019 45/19 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Med unntak av barnehagens regnskap som ikke foreligger ennå så godkjennes Grefsen 

menighets regnskap for sending til revisjon. Følgende årsoppgjørsdisposisjoner gjøres: 
1. Merforbruket på avdeling 1021 Menighetssenteret finansieres på følgende måte: 

a. Internt lån fra barnehagen på 500.000 overføres til ubundet vedlikeholdsfond 
for menighetssenteret. Dette fondet skal reduseres tilsvarende etter hvert 
som avdrag tilbakebetales. 

b. Merforbruket trekkes først fra dette vedlikeholdsfondet. 
c. Resten av merforbruket tas fra Halfstensens minnefond. Dette skal 

tilbakeføres når menighetssenteret går med overskudd.  
2. Mindreforbruket på avdeling 1026 Presteboligen skal disponeres som følger:  

a. 451.470 skal overføres til Halfstensens minnefond. 
b. Resten av mindreforbruket skal overføres til vedlikeholdsfond for 

presteboligen. 
3. Mindreforbruket på avdeling 1521 Retro overføres til ubundet fond for Retro 
4. Merforbruket på avdeling 1522 Liv og Røre dekkes inn fra ubundet fond for «Liv og 

Røre». 
5. Mindreforbruket på avdeling 1542 Sing Along overføres til ubundet fond for «Sing 

Along». 
6. Ubundet fond for Torsdagsklubben over føres til ubundet fond for Rejoice. Fondet 

skal heretter hete ubundet fond for Tweens. Merforbruket på avdeling 1546 Tweens 
dekkes inn fra ubundet fond for Tweens. 

7. Mindreforbruket på avdeling 1560 Frivillighetssentralen overføres til ubundet fond for 

Frivillighetssentralen. 
8. Merforbruket på avdeling 1590 Talefoten dekkes inn fra ubundet fond for Talefoten. 
9. Merforbruket på avdeling 1605 Lørdagskafe dekkes inn fra ubundet fond for 

Lørdagskafeen. 
10. Mindreforbruket på avdeling 1610 Hyggetreff avsettes til ubundet fond for Hyggetreff. 
11. Merforbruket på avdeling 1727 Søndagsskole dekkes inn fra bundet fond for 

Søndagsskole. 
12. Bundet fond for Samarbeid Håpets kirke brukes til å dekke en del av merforbruket på 

avdeling 1970 Vennskapsmenighet. 
13. Resterende mindreforbruk etter at de overnevnte føringer er gjort overføres til 

disposisjonsfond. 

 

 
Møtebehandling 

Endelig regnskap for 2018, for hele menigheten, inkludert barnehagen ble lagt fram på 

møtet. Det ble diskusjon rundt punkt 1 i vedtaksforslaget. Daglig leder hadde ønsket å vise 

hvor pengene fra til oppussing i barnehagen var kommet fra. Uenigheten gikk på at de 

500.000 ikke var en del av årsoppgjørsdisposisjonene, hvilket medfører riktighet. Daglig 

leder ble bedt om å sjekke med regnskapsfører hva som var den riktige måten å gjøre dette 

på. Hvis det skal stå om de 500.000 i vedtaket, så ønsket menighetsrådet at det skulle 

presiseres at disse pengene kommer fra barnehagens disposisjonsfond. Menighetsrådet ba 

om å få tilsendt regnskapsrapporten «Balanse detaljer» når regnskapet er ferdig revidert. 

Det ble også ytret ett sterkt ønske om en gjennomgang av utestående fordringer. 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 



 

 7  

Vedtak  

Det delegeres til daglig leder å gjøre endelig vedtak om årsoppgjørsdisposisjoner, etter å ha 

konsultert regnskapsfører. Det skal tas utgangspunkt i vedtaksforslaget og det skal tas 

hensyn til de innspill menighetsrådet har kommet med. 

 

Vedtak for regnskapsåret 2018 blir dermed slik: 

Regnskapet for Grefsen menighet godkjennes for innsending til revisjon. 

Følgende årsoppgjørsdisposisjoner skal gjennomføres: 
1. Merforbruket på avdeling 1021 Menighetssenteret finansieres på følgende måte: 

a. Merforbruket trekkes først fra vedlikeholdsfondet for Grefsen 
menighetssenter. 

b. Resten av merforbruket dekkes fra menighetens disposisjonsfond. Dette skal 
tilbakeføres når menighetssenteret går med overskudd.  

2. Mindreforbruket på avdeling 1026 Presteboligen skal disponeres som følger:  
a. 451.470 skal overføres til Halfstensens minnefond. 
b. Resten av mindreforbruket skal overføres til vedlikeholdsfond for 

presteboligen. 
3. Mindreforbruket på avdeling 1521 Retro overføres til ubundet fond for Retro 
4. Merforbruket på avdeling 1522 Liv og Røre dekkes inn fra ubundet fond for «Liv og 

Røre». 
5. Mindreforbruket på avdeling 1542 Sing Along overføres til ubundet fond for «Sing 

Along». 
6. Ubundet fond for Torsdagsklubben over føres til ubundet fond for Rejoice. Fondet 

skal heretter hete ubundet fond for Tweens. Merforbruket på avdeling 1546 Tweens 
dekkes inn fra ubundet fond for Tweens. 

7. Mindreforbruket på avdeling 1560 Frivillighetssentralen overføres til ubundet fond for 

Frivillighetssentralen. 
8. Merforbruket på avdeling 1590 Talefoten dekkes inn fra ubundet fond for Talefoten. 
9. Merforbruket på avdeling 1605 Lørdagskafe dekkes inn fra ubundet fond for 

Lørdagskafeen. 
10. Mindreforbruket på avdeling 1610 Hyggetreff avsettes til ubundet fond for Hyggetreff. 
11. Merforbruket på avdeling 1727 Søndagsskole dekkes inn fra bundet fond for 

Søndagsskole. 
12. Resterende mindreforbruk etter at de overnevnte føringer er gjort overføres til 

disposisjonsfond. 
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46/19 Valget 2019: Bemanningsbehov 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 23.05.2019 46/19 

 

 

Møtebehandling 

Bemanningsbehovet rundt valget ble belyst, med spesielt fokus på stemmestyrene. Daglig 

leder var usikker på hvordan enkelte setninger i valghåndboken skal tolkes. Dette er 

avgjørende for hvem som kan være stemmemottakere/valgfunksjonærer. Han sjekker dette 

videre, og informerer menighetsrådet når konklusjon har kommet. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Alle i staben og menighetsrådet/valgstyret oppnevnes til stemmemottakere. Øvrige 

stemmemottakere oppnevnes på et senere møte. 

 

Tom Heier oppnevnes til leder og Solveig Heier oppnevnes til medlem i stemmestyret på 

Disen skole. Ytterligere ett medlem skal oppnevnes på ett senere tidspunkt. 

 

Ole Herman Fisknes oppnevnes til leder og Eli Fisknes og Anne-Gerd Gjevre oppnevnes til 

medlemmer i stemmestyret på Engebråten skole. 

 

Marit Aarrestad Østang oppnevnes til leder i stemmestyret på Kjelsås skole. To medlemmer 

skal oppnevnes inn i stemmestyret på et senere tidspunkt. 

 

Merete Waage Hanssen Bauer oppnevnes som leder av stemmestyret på Morellbakken 

skole. Helene Laurvik og Mette Winsnes Rødal oppnevnes som medlemmer i stemmestyret. 

 

Det legges ikke opp til å motta stemmer på Årvoll skole, da det sannsynligvis ikke vil være 

noen som tilhører Grefsen som har stemmerett der. Skulle det dukke opp noen med 

stemmerett så behandles dette av stemmemottakere fra Tonsen. I så fall gis stemmestyret 

på Kjelsås skole myndighet til å behandle disse stemmene. 
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47/19 Enhetlig ledelse 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 23.05.2019 47/19 

 

 

Møtebehandling 

Sigmund Akselsen og Ole Herman Fisknes informerte litt, og svarte på spørsmål rundt 

forslaget til enhetlig ledelse. Det henvises til notatet, som lå ved innkallingen og til hele 

rapporten på https://kirken.no/globalassets/fellesrad/oslo/dokumenter-kfio/2019/prosjekt-

enhetlig-ledelse-i-oslo-bispedomme---prosjektrapport.pdf 

 

Vedtak  

Tatt til orientering. 
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48/19 Revisjonsrapport 2017 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 23.05.2019 48/19 

 

 

Møtebehandling 

Regnskapet for 2017 er godkjent av revisor. Menighetsrådet var overrasket over at revisor 

ikke hadde noen kommentarer til at regnskapet avsluttes omtrent ett år senere enn det, etter 

loven, skulle vært avsluttet. 

 
Vedtak  

Tatt til orientering. 
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49/19 Referat fra møte i fellesrådet og/eller hovedkomiteen. 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 23.05.2019 49/19 

 

 

Møtebehandling 

Det har ikke vært møte i fellesrådet siden forrige menighetsråd. 

 

Vedtak  

Saken er ikke behandlet. 
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50/19 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 23.05.2019 50/19 

 

 

Møtebehandling 
1. Finansiering av bygging av sykkelbane i Grefsen Kirkes barnehage.  

Barnehagens styre ønsket at utbyggingen skal skje i sommer, og vil at barnehagen 
skal låne husstyret penger for å finansiere dette. De ansatte bruker nå mye tid på å 
passe på at barna ikke sykler der det huskes, da dette ville medført en risiko for 
skader. Pris er ennå ikke innhentet.  

2. Menighetsrådsmøtet 5. september. 
Merete inviterte menighetsrådet hjem til seg på møtet i september, for å markere at 
menighetsrådsperioden nå går mot slutten. 

3. Ansettelse av menighetspedagog. 
Daglig leder informerte kort om fremgangen i arbeidet med ansettelse av 
menighetspedagog. 

4. TV-opptak. 
Det skal lages en TV-serie med Dag Sørås. De ønsket å få spille inn en standup 
show med han i Grefsen kirke, der tilhørerne vil kunne få komme med motsvar til 
han. Menighetsrådet har tidligere sagt nei, til slike filminnspillinger i kirken. Men 
menighetssenteret kan være et alternativ. 

5. Bispedømmerådsvalget 
Arve Juritzen, som er en av kandidatene til Oslo bispedømmeråd har meddelt at han 
ønsker å komme på et menighetsrådsmøte for å presentere seg og få informasjon 
om hva Grefsen menighetsråd ønsket at han skulle jobbe med inn mot 
bispedømmet. Grefsen menighetsråd anser dette som en valgkampanje og mente 
følgelig at man måtte invitere alle eller ingen. Etter valget ville det derimot være mer 
aktuelt å ta imot et slikt besøk fra de som er valgt inn i bispedømmerådet. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
1. Saken tas opp på neste menighetsrådsmøtet, når prisen på sykkelbanen er 

innhentet. 
2. Menighetsrådet takker ja til invitasjonen. Det inviteres ingen eksterne grupper på 

dette møtet. 
3. Tatt til orientering. 
4. Tatt til orientering. 
5. Grefsen menighetsråd ønsker ikke å si ja til invitasjon fra kun en av 

bispedømmerådskandidatene. 

 

 

 
 


