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Saker til behandling 

86/19 Godkjenning av innkalling og saksliste til Grefsen 
menighetsrådsmøte 14.11.2019 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 14.11.2019 86/19 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

Innkalling og saksliste er godkjent. 
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87/19 Godkjenning av protokoll fra Grefsen menighetsrådsmøte 
24.10.2019 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 14.11.2019 87/19 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll er godkjent. 
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88/19 Talefoten 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 14.11.2019 88/19 

 
Møtebehandling 

AM refererte først kort fra fjorårets protokollen: 

 Fortsatt høy gjennomsnittsalder i redaksjonen. Fabelaktig redaksjon - men tar gjerne 

med noen yngre.   

 Problem at noen er aggressive over å få levert Talefoten. 

 Samarbeidet mellom stab og redaktør fungerer bra. 

 

Jon Hasle: Redaksjonen er redusert med en, som er i permisjon håper vi. Til gjengjeld har 

det kommet et nytt redaksjonsmedlem, som skriver for første gang i desembernummeret. 

Det er fortsatt høy alder. Fra nyttår er alle pensjonister, men det fungerer fint. Arbeidet i 

redaksjonen går bra.  

 

Alt som ble sagt i fjor gjelder fortsatt. Noen er fortsatt aggressive og vil at heller ikke andre 

skal få bladet uten å ha bestilt.  

 

God økning på annonser. Bra for økonomien, men mindre plass til redaksjonelt stoff, hvilket 

har gjort at redaktøren har sendt ut beklagelser til de som har levert stoff det ikke er plass til. 

Målsetting er da å få det med i neste nummer. Det viser seg at det lønner seg å annonsere i 

Talefoten. En av annonsørene har fortalt at de har fått masse respons på annonsen.  

 

Før var inntektene fra annonser og gaver omtrent likt fordelt. Nå er gaveinntekten på 

100.000 annonseinntekten på 600.000. Noen gaver kommer inn i løpet av året, men 

hovedvekten av gaver kommer inn grunnet den årlige giroen i bladet. Redaktøren er spent 

på årets gaveinntekter. Disse kommer hovedsakelig i november. Det ble stilt spørsmål fra 

menighetsrådet om det bør ligge giro i bladet 2 ganger i året, i tillegg til giroen til inntekt for 

diakoni. I hvert nummer står det at det er mulig i Vippse penger til Talefoten, men dette har 

gitt mindre respons enn giroene.  

 

Har utvidet sidetall to ganger i år grunnet mye stoff.  

 

Redaktøren er villig til å fornye avtalen med menighetsrådet om å ha det redaksjonelle 

ansvaret for ytterligere 2 år fra sommeren, om menighetsrådet ønsker det.  

 

Talefoten.no er gratis. Der kan man lese mange årganger med Talefoten. På spørsmål fra 

menighetsrådet svarer redaktøren at han ikke ønsker å bare gi ut bladet digitalt Men det 

avhenger av frivillig bladbærere.  

 

Bladet har kommet ut i 70 år. Dette markeres i januarnummeret. Av andre ting det skal være 

fokus på neste år er bispevisitas i mars. Det ble stilt spørsmål om vi kan profilere 

givertjenesten gjennom Talefoten med informasjon om hva vi gir til. Dåpsinformasjon var et 

annet tema som ble nevnt. Det kom noe om dette i desembernummeret. 

 

AU følger opp ny avtale med redaktøren.  

 

Redaktøren ble utfordret på å ta opp andre temaer utenom Talefoten. Han nevnte da: 

 Restaurer og forny det gamle orgelet, ikke vedta å kjøpe nytt.  

 Det foreligger tegninger til nytt kontorbygg, men ikke penger 

 Regnskapssituasjonen har bedret seg, nå mottar Talefoten regnskapsrapporter hver 

måned. 

 
Vedtak  

Tatt til orientering.  
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89/19 Grefsen menighets regnskap per september 2019. 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 14.11.2019 89/19 

 

 

 

 

Møtebehandling 

Mette Winsnes Rødal, som var økonomiansvarlig i forrige menighetsråd, og som før det satt 

i menighetens økonomiutvalg var til stede for å presentere sitt oppsett for presentasjon av 

regnskapet til menighetsrådet. Hun hadde sett behovet for å presentere regnskapet på en 

oversiktlig og mer lettfattelig måte.  

 

Resultatregnskapet viser årets resultat. Balanseregnskapet viser hva vi eier og hva vi 

skylder. 

 

Resultatregnskapet er delt i 3: 

1. Kirkedrift, som MR har mest ansvar for. Her er inkludert offentlig støtte og hva vi 

bruker den på.  

2. Egne grupper, f. eks. Talefoten har egne regnskap. Disse har ofte egne regnskap, 

men menighetsrådet kan bruke av sine midler til å sponse disse. Dette har for 

eksempel skjedd med Ludo. 

3. Barnehagen og trosopplæringen har helt egne regnskap. 

 

Mette presenterte regnskapet. Det ble stilt spørsmål om dette menighetsrådet også bør ha 

en som har ansvaret for å presentere regnskapet? Mette ble utfordret til å bidra, men sa nei. 

Det kom frem forslag om å opprette et økonomiutvalg. 

 

Mette presiserte at når det er fakturert står det i regnskapet som inntekt, selv om pengene 

ikke har kommet inn.  

 

Egenkapitalen sier noe om hvilken verdi vi har. Mette foreslo at fondene skulle spesifiseres 

til neste gang.  

 

 
Vedtak  

Tatt til orientering. 
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90/19 Møteplan våren 2020 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 14.11.2019 90/19 

 

 

Forslag til vedtak 
 

 

 

Møtebehandling 

Helene Laurvik påtok seg å ha hovedansvaret for foreldremøtet for konfirmantforeldrene den 

19. januar. Men det ble understreket at alle i menighetsrådet må bidra. Tanja Thorsen tar 

også medansvar. 

 

Januar møtet blir med Lars Kristian Øren for å diskutere strategiplanen. AU finner en annen 

dag for møtet med staben. 

 

Daglig leder informerte om at menighetsrådet er ansvarlig for å skaffe folk til å være 

brannansvarlig/offerinnsamler på gudstjenestene på julaften. På de tre første 

gudstjenestene trengs det 4, mens det klokken 16 trengs 6 offerinnsamlere. 

 

Visitasgudstjenesten må tas med i møteplanen. 

 

Daglig leder sender ut innkalling i kalenderen.  

 
Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

Møteplanen for våren 2020 er vedtatt. Daglig leder oppdaterer møteplanen med de 

endringen som ble gjort i møtet og sender den ut. Daglig leder bes også om å sende ut 

innkalling til møtene i kalenderen. 
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91/19 Grefsen menighets trosopplæringsbudsjett 2020. 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 14.11.2019 91/19 

 

 

Møtebehandling 

Trosopplæringsbudsjettet ble lagt fram på møtet. Dette var behandlet av 

Trosopplæringsutvalget tirsdag 12. november. 

 
Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

Grefsen menighets trosopplæringsbudsjett 2020 er vedtatt. 
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92/19 Offerformål 2020. 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 14.11.2019 92/19 

 

 

Møtebehandling 

Daglig leder informerte om at det var helt opp til menighetsrådet hvem de ville gi offeret til, 

og bestemme hvor mange offer som skulle gå til eksterne formål, innenfor yttergrensene, 

som var å gi alle eller ingen offer til eksterne formål. Han informerte også litt om de faste 

formålene som menigheten er mer eller mindre forpliktet til å opprettholde. Dette er: 

 4 offer til menighetens misjonsprosjekt. 

 2 offer (halvparten på julaften) til Kirkens Nødhjelp. 

 1 offer til Grefsen menighets samarbeid med Håpets kirke i Ramallah. 

 1 offer til Normisjon. 

 1 offer til Menneskeverd. 

 

Det ble stilt spørsmål om offer skulle fordeles likt mellom offerformål i løpet av året eller 

fordeles for hver søndag, slik det har blitt gjort tidligere. Fordeles det likt mellom alle vil noen 

organisasjoner slippe å havne på gudstjenester med færre gudstjenestedeltagere/lavere 

inntekt. På den annen side vil dette medføre mer administrasjon og fare for mindre oversikt, 

avhengig av hvor ofte ofrene skulle videresendes til organisasjonene. Videre kunne man 

ikke ha det tydelige fokuset på ett formål på en gudstjeneste ved for eksempel å invitere 

representanter fra organisasjonen som skal ha inntekten. Det var flertall for å fortsette med å 

ha ett formål per søndag. 

 

Daglig leder sender ut et excel-skjema som skal benyttes til avstemming. Han summerer 

mottatt stemmer og presenterer resultatet til vedtak på møtet i desember. 

 
Votering 

Enstemmig. 

 
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 

 Ett offer gis til Normisjon. 

 For øvrig gis det det 13 offer til eksterne formål. Hvert fast medlem gis 13 stemmer 

som skal fordeles på 13 eksterne formål. Ved stemmelikhet tas det opp til 

avstemming på møtet i desember. 

 Øvrige offer går til Grefsen menighets arbeid. 

 Staben får ansvaret for å fordele offerformål på årets søndager. 
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93/19 Valg av menighetsrådets representant til barnehagens 
samarbeidsutvalg. 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 14.11.2019 93/19 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Ingrid Hernes velges som Grefsen menighetsråds representant til samarbeidsutvalget i 

Grefsen Kirkes Barnehage. 
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94/19 Referat fra møte i fellesrådet og/eller hovedkomiteen. 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 14.11.2019 94/19 

 

 

Møtebehandling 

Ole Herman Fisknes refererte fra møte i hovedkomiteen: 

Regnskapet ligger bra an. Men det skjæres inn til benet og drives rovdrift på folk. Den 

stramme linja skal fortsette neste år. Det skal opparbeides en buffer på 2 millioner 

 

Nå er Trefoldighetskirken i ett nyopprettet sokn sammen med Domkirken. Det er mange 

planer rundt Trefoldighetskirken/Forsoningskirke, som skal være hele byens kirke. Dette skal 

det satses penger på, Man håper statens utbygning rundt kirken skal medføre at staten 

bidrar med penger til dette prosjektet.  

 

Sofienberg skal nå bli den store kulturkirken. Men det sies ikke noe om hva kirken skal leies 

ut til ut og hva Kirkelig Fellesråd i Oslo kan tjene på. Dette er nå vedtatt. 

 

Oppfølging av menighetsregnskap. Ligger bra an, men skyldte på menighetene for 

manglende etterslep, blant annet grunnet manglende innlevering av bilag og uklarheter rundt 

stiftelser. 

 

Statusnotat om andre kirker som er berørt av kirkebruksplanen. Ingenting har skjedd grunnet 

mange forutsetninger om lokal bruk. Eritreisk menighet ønsker å kunne bruke Østre Aker 

kirke, men lokal bruk stenger for dette. Klemetsrud kirke er tatt ut av bruk, men kirken er 

ennå ikke leid ut.  

 

 
Vedtak  

Tatt til orientering. 
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95/19 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 14.11.2019 95/19 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

 

 
 


	MØTEPROTOKOLL
	Grefsen menighetsråd

