
 

DEN NORSKE KIRKE 
Grefsen menighet 

 

 

1 

 

MØTEPROTOKOLL  

 

Grefsen menighetsråd 

 

Dato: 05.09.2019 kl. 19:00 
Sted: Kikkutveien 10 B 
Arkivsak: 17/00002 

  

Tilstede:  Marit Aarrestad Østang, Mette Winsnes Rødal, Arne Morten 

Holmeide, Lise Cathrine Solbakken, Helene Laurvik, Merete Waage 

Hanssen-Bauer, Ole Herman Fisknes, Sigmund Akselen, Anne-

Gerd Gjevre (til sak 65/19) og Gunnstein Norheim (til sak 65/19). 
  

Møtende 

varamedlemmer: 

Anne-Gerd Gjevre (fra sak 65/19) og Tom Heier 

  

Forfall:  Donna Lauene Wiger 
  

Andre: Tore Hafnor 

  

Protokollfører: Arne Morten Holmeide/Tore Hafnor 

  

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

61/19 
Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen 

menighetsrådsmøte 05.09.2019 
2 

62/19 
Godkjenning av protokoll fra Grefsen menighetsrådsmøte 

20.06.2019 
3 

63/19 Menighetsmiddag 4 

64/19 Grefsen menighets regnskap første halvår 2019 5 

65/19 Kirkevalget 2019 6 

66/19 Pride paraden 7 

67/19 Referat fra møte i fellesrådet og/eller hovedkomiteen 8 

68/19 Eventuelt 9 

 

 

Oslo 12.09.2019 

 

 

Marit Aarrestad Østang Arne Morten Holmeide/Tore Hafnor 

Leder Møtesekretær 
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Saker til behandling 

61/19 Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen 
menighetsrådsmøte 05.09.2019 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 05.09.2019 61/19 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

Innkalling og saksliste er godkjent. 
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62/19 Godkjenning av protokoll fra Grefsen menighetsrådsmøte 
20.06.2019 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 05.09.2019 62/19 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll er godkjent. 
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63/19 Menighetsmiddag 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 05.09.2019 63/19 

 

 

Møtebehandling 

Menighetsmiddag er planlagt 3 søndager (6.oktober, i november og i desember) på 

menighetssenteret.  

 

Diskusjon: Dette kan bli veldig fint. Litt usikkerhet om hvor stor interessen er og hvordan en 

kan estimere behov for mat. Staben har drøftet dette, og konkludert at det for staben må 

være frivillig.  Det foretrekkes ikke å ha påmelding. Kan være en mulighet å henstille om at 

man gir beskjed: Informasjon legges på facebook som event og på hjemmesiden 

grefsenkirke.no, i tillegg til kunngjøring på Gudstjeneste og i Talefoten. Mat som blir til overs 

kan deles ut, med oppfordring om at det gis en gave til å finansiere arbeidet videre. Viktig at 

det blir en lav terskel for å komme. 

 

 
Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

Grefsen menighetsråd støtter initiativet om å starte med menighetsmiddager og er villig til å 

dekke et eventuelt underskudd på tiltaket i 2019, på opptil 15.000. 
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64/19 Grefsen menighets regnskap første halvår 2019 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 05.09.2019 64/19 

 

 

Møtebehandling 

Mette Winsnes Rødal presenterte menighetens regnskap for første halvår 2019. Tore 

orienterte om givertjenesten. Visma Expense - viktig å få frivillige også med på ordningen. 

Grefsen skal eventuelt være pilot på arvtageren til VippsGo. 

 

Mette gjennomgikk tallene: Viktig å ha fokus på Givertjeneste og offer. 

Når det gjelder barnehagen ble det påpekt behov for periodisert budsjett og prognose. 

Det ble uttrykt takk til Mette og Tore, samt tilfredshet med at regnskapsrutinene nå fungerer 

så mye bedre. 
 
Vedtak  

Tatt til orientering. 
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65/19 Kirkevalget 2019 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 05.09.2019 65/19 

 

 

Møtebehandling 

Tore sin innsats knyttet til forberedelser ble berømmet!! 
Bispedømmeråd-stemmene skal telles 2 ganger. Menighetsråd-stemmene skal telles 4 

ganger. Antall som har stemt skal telles og antall unge (15-18 år) 

Valgstyret skal gjennomgå og eventuelt godkjenne stemmer i særskilt omslag. 9 medlemmer 

skal være tilstede når det fattes vedtak. Alle møter kl 21:30. 

 

Forhåndsstemmer skal godkjennes i morgen fredag kl 14, utføres av Marit og Tore. Sigmund 

overtar for Marit om de ikke er ferdige til hun må gå. Tvilstilfeller behandles på mandag. 

 
Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

Marit, Sigmund og Tore gis fullmakt til å behandle og godkjenne kurante forhåndsstemmer. 
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66/19 Pride paraden 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 05.09.2019 66/19 

 

 

Møtebehandling 

Grefsen kirke på Pride. Vi valge å gå i gruppen bak banneret til «Kirken på Pride». Det var 

flere kirkelige grupperinger samlet i vår del av toget. Rett foran oss gikk Åpen folkekirke, rett 

bak oss gikk en stor gruppe fra Metodistkirken. 

 

Mange positive tilbakemeldinger på kirkens deltakelser. Menighetsrådet uttrykte tilfredshet 

over at Helene og Anne-Gerd representerte menigheten. 

 

Det ble likeledes orientert om bydelsdager, lørdag 14. september 2019. - profilering av 

menigheten. 

 
Vedtak  

Tatt til orientering 
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67/19 Referat fra møte i fellesrådet og/eller hovedkomiteen 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 05.09.2019 67/19 

 

 

Møtebehandling 

Ole Herman orienterte om Fellesrådets arbeid med regnskap. 

Halvårsregnskap viser at en har spart lønnskostnad. Fortsatt går det mot underskudd og det 

er problematisk å spare så mye på personell. Etterslep på vedlikehold gir ekstra kostnader. 

Stor honnør til ansatte som har lykkes med å redusere energi-kostnader. 

Enhetlig ledelse: Prosessen har ikke kommet så langt: I Grefsen menighetsråd er det delte 

oppfatninger om oppgaver burde flyttes fra Fellesråd til Bispedømmeråd.  

Nå vurderes samordning på administrativt plan - med samarbeid mellom de tre fellesrådene, 

for eksempel vurdere felles anleggsavdeling, regnskap osv.. 

Gjennomgang av bygg- og anleggsavdelingen påpekte mangler knyttet til avtale-forvaltning 

mm. 

Påbygg Jakob kirke - bidrag fra OBOS. 

Byggetillatelse Trefoldighetskirka. 

Gravferdsetaten flytter ut. 

 

Vedtak  

Tatt til orientering. 
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68/19 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 05.09.2019 68/19 

 

 

 
Møtebehandling 

Spørreundersøkelse knyttet til gudstjeneste, tros-praksis mm. Daglig leder, Tore Hafnor, 

videreformidler forespørsel fra Fritt Ord. De som kan tenke seg å være med på 

spørreundersøkelsen melder dette tilbake til Tore, som videreformidler epostadresser til 

rette vedkommende. 

 
Vedtak  

Tatt til orientering. 
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