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MØTEPROTOKOLL  

 

Grefsen menighetsråd 

 

Dato: 25.04.2019 kl. 18:00 
Sted: Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås 
Arkivsak: 17/00002 

  

Tilstede:  Anne-Gerd Gjevre, Arne Morten Holmeide, Gunnstein Norheim (fra 

og med sak 33/19), Helene Laurvik, Lise Cathrine Solbakken (til og 

med sak 38/19), Merete Waage Hanssen-Bauer, Mette Winsnes 

Rødal, Ole Herman Fisknes, Sigmund Akselsen og Tom Heier 

(stemmerett på sakene 32/19 og 39/19-41/19). 

  

Møtende 

varamedlemmer: 

Donna Laurene Wiger og Tom Heier (vara på sakene 33/19-38/19). 

  

Forfall:  Marit Østang 
  

Andre: Olaug Lie og Arne Myklebust (Styret i Frivillighetssentralen.) Kjersti 

Vasli (Daglig leder i Frivillighetssentralen), Magne Bergh Ånonsen 

(Liv og Røre), Margunn Greenberg og Tanja Thorsen (Ludo), Arild 

Kulleseid (Retro) og Marianne Næss Norheim (Søndagsskolen) og 

Tore Hafnor (Daglig leder i menigheten). 

  

Protokollfører: Arne Morten Holmeide/Tore Hafnor 
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Saker til behandling 

32/19 Årsmøte for Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 25.04.2019 32/19 

 

 
Møtebehandling 

Det er skrevet egen protokoll for årsmøtet. 

 
Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

Innkallingen er godkjent. 

Årsberetningen er godkjent. 

Handlingsplanen er godkjent. 

Regnskapet er godkjent. 

Budsjettet er godkjent. 

Vedtektsendringene er godkjent. 
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33/19 Godkjenning av innkalling og saksliste for Grefsen 
menighetsrådsmøte 25.04.2019 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 25.04.2019 33/19 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Innkalling og saksliste er godkjent. 
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34/19 Godkjenning av protokoll fra Grefsen menighetsrådsmøte 
28.03.2019 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 25.04.2019 34/19 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll er godkjent. 
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35/19 Grefsen menighets barne- og ungdomsarbeid 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 25.04.2019 35/19 

 

 

Møtebehandling 

Liv og Røre. Magne Bergh Ånonsen fortalte om arbeidet: Liv og Røre er en fin og stabil 

gjeng som holder fast ved opplegg hver mandag med mat, andakt og ulike aktiviteter. I snitt 

ca. 50 deltakere, men antallet varierer og det kan være litt krevende å dimensjonere mat. 

Mange er med på familiegudstjenester og andre sammenhenger. Opplever tilhørighet. Litt 

utfordrende å få det hele til å gå rundt, kan være ønskelig med noe hjelp fra eldre, til å lage 

mat. Mange har mye glede av Liv og Røre. Behov for rekruttere nye småbarnsfamilier. Info i 

forbindelse med dåpssamtale er en anledning som gjerne bør brukes. Sokneprest Sigmund 

Akselsen bekreftet at han informerer om Liv og Røre i dåpssamtaler. Info i Talefoten 

fungerer bra.  
 

Fra menighetsrådet ble begeistring, takknemlighet og stolthet over arbeidet gjentatt. Litt 

variasjon i antall medlemmer er naturlig. 

 

 

Ludo: Tanja Thorsen og Margunn Greenberg orienterte. Flere ledere er fortsatt aktuelt, hvis 

de har den nødvendige musikalske kvalitet. Tone har god kontroll. 26 barn - godt oppmøte. 

Barna storkoser seg, og ønsker ikke å slutte. Fungerer bra med tid for små og store - med 

overlapp på en time hvor de har felles øvelse. Stor stas å være med på jule- og 

påskespill.  Sang på Grefsenlia mm er bra. Ca 18 øvelser og seminarer. Stadig nye 

medlemmer. Stor gjeng i 2.klasse. Litt utfordrende å finne ut av styrearbeidet - men nå er det 

etablert et årshjul for å få arbeidet til å fungere bra framover. Viktig bidrag fra foreldrene i 

forbindelse med seminar - fin gjeng. Litt uklarhet om organisasjonstilknytning - samarbeid 

med daglig leder i menigheten, Tore Hafnor, for å avklare hva som er best for koret.  

 

Menighetsrådet setter stor pris på koret og vil veldig gjerne sørge for at arbeidet skal 

videreutvikles på en god måte. 

 

Retro: Arild Kulleseid orienterte.  Litt mellomfase nå, fordi det har vært vakanse i 

trosopplæringsstillingene. Litt vanskelig å få med frivillige på fredag - og vesentlig med 

bidrag fra ansatte. Ønskelig å være to ledere når en skal ha litt mer 'opplegg'. Målgruppe 13 

år+. Bidrag fra folk som kommer fra Storsalen/Laget. 5-18 faste og konfirmanter som skal 

innom 2 ganger - har vært litt krevende nå det da kommer veldig mange konfirmanter på en 

gang, i hvert fall ved ett tilfelle. Temakvelder med utkledning, rebus-løp osv. men litt mindre 

variasjon nå som konfirmanter er med. Derfor blir det mer ordinære klubbkvelder. 

Bønnevandring. Viktig med fokus på denne aldersgruppen.  Retro har fungert en del år, med 

litt ulike ledere med litt skiftende profil, spennende å skape en kontinuitet. Viktig heller å ha 

flere og kortere samlinger. Viktig å ha betalende medlemmer.  5 betalende medlemmer 

foreløpig i år. 

 

Det ble stilt spørsmål ved om 'obligatorisk' oppmøte for konfirmanter fungerer.  Arild synes 

dette er bra - fint å møte konfirmanter uten at det skal være undervisning. Det ble 

kommentert at Arild har vært stabil og det har vært veldig bra! Fint at konfirmanter får tilbud 

om et sted de kan være uten at det skal være for stort program. 

 

Søndagskolen: Marianne Næss Norheim orienterte og viste til årsrapporten. 24 søndager 

hvert semester med søndagskole. 7 ledere. Pågående behov for å rekruttere ledere. Jevnt 

tilsig og vekst i antall barn, spesielt siste 2 år. To grupper med hver sin leder. Over og under 

skolealder. Nå har det etablert seg stabil deltakelse i begge grupper. Opplegg via 

Søndagskoleforbundet.  
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Det ble uttrykt begeistring over arbeidet, med bl.a. 30 barn på Påskedag. Mangelfulle lokaler 

- mange barn m/foreldre gir lett litt tett luft. Bedre mulighet for lufting er en drøm. Viktig 

såkornsarbeid. Menighetsrådet er takknemlig og glade for arbeidet. 

 

 
Vedtak  

Tatt til orientering 
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36/19 Grefsen menighets regnskap for 2017 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 25.04.2019 36/19 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Grefsen menighetsråd støtter at regnskapet er sendt til revisjon. 

Følgende årsoppgjørsdisposisjoner skal gjøres: 
1. Mindreforbruket på avdeling 1021 Menighetssenteret overføres til ubundet fond for 

vedlikehold av menighetssenteret. 
2. Merforbruket på avdeling 1026 Presteboligen skal dekkes inn fra bundet og ubundet 

fond for presteboligen. Øvrig merforbruk tas fra Halfstensens fond. Dette skal 
tilbakeføres når presteboligen går med overskudd, 

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

Røre». 
5. Merforbruket på avdeling 1542 Sing Along skal dekkes inn fra bundet fond for «Sing 

Along». 
6. Mindreforbruket på avdeling 1546 Rejoice overføres til ubundet fond for Rejoice.  
7. Mindreforbruket på avdeling 1560 Frivillighetssentralen avsettes til ubundet fond for 

Frivillighetssentralen. 
8. Mindreforbruket på avdeling 1590 Talefoten avsettes til ubundet fond for Talefoten. 
9. Mindreforbruket på avdeling 1605 Lørdagskafe avsettes til ubundet fond for 

Lørdagskafeen. 
10. Merforbruket på avdeling 1610 Hyggetreff dekkes inn fra 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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37/19 Valg av menighetsrådets representant til intervjugruppen for 
ansettelse av menighetspedagog. 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 25.04.2019 37/19 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Sigmund Akselsen velges som Grefsen menighetsråds representant i intervjugruppa for 

ansettelse av menighetspedagog. 
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38/19 Valgstyrets godkjenning av nominasjonskomiteen 
listeforslag. 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 25.04.2019 38/19 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Nominasjonskomiteens listeforslag godkjennes, med forbehold om at nominasjonskomiteen 

ikke sender inn nytt listeforslag før fristens utløp og at ikke andre listeforslag leveres med 

samme kandidater. Skulle dette forekomme så delegeres det til arbeidsutvalget å behandle 

saken etter tidsfristens utløp. Listeforslaget legges ut til ettersyn i kirkekontoret og på 

menighetens hjemmeside. 
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39/19 Valgstyret vedtar steder for forhåndsstemming 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 25.04.2019 39/19 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Valgstyret i Grefsen menighet ønsker å gi tilbud om forhåndsstemming på alle helse- og 

omsorgsinstitusjoner i menigheten. Det må derfor tas kontakt med disse for å avtale datoer 

for dette. I tillegg skal det være mulighet for forhåndsstemming på Grefsen kirkekontor kl. 

10-14 alle hverdager 2 uker før valget samt, kl. 17-19 torsdagene 29.august og 5. 

september. 
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40/19 Referat fra fellesrådet og/eller hovedkomiteen. 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 25.04.2019 40/19 

 

 

Forslag til vedtak 
 

 

 

 
Møtebehandling 

Ekstraordinært møte vedrørende budsjettforslag. Driftsbudsjett på 170 millioner kroner. 

Enhetlig ledelse - innstilling foreligger. Ole Herman er uenig i forslag som innebærer at 

fellesrådet nedgraderes, mens prostiråd opprettes og gis større rolle. 

KA landsråd, innspill hvor en ber klargjort fellesråd rolle. 

 

 

 

Vedtak  

Tatt til orientering, 
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41/19 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Grefsen menighetsråd 25.04.2019 41/19 

 

 

Møtebehandling 
1. Tid og sted for valgtinget. I henhold til valgmodulen har Grefsen menighet følgende 

stemmesteder: Disen skole, Engebråten skole, Kjelsås skole, Morellbakken skole, Skeidhuset 

og Årvoll skole. Per nå er det ingen i stemmekretsen Årvoll skole som har stemmerett i 

Grefsen menighet. Daglig leder har avtalt med daglig leder i Tonsen, at om det mot 

formodning skulle dukke opp noen på Årvoll skole med stemmerett i Grefsen menighet så vil 

stemmemottaker fra Tonsen ta imot stemmene og videreformidle disse. Stemmestedet 

Skeidhuset er felles for Grefsen og Tonsen, men det egner seg ikke da det ikke er andre 

egnede rom der enn det som er opptatt til kommunevalget. Daglige ledere i Grefsen og 

Tonsen har, som i 2011 og 2015, søkt om å flytte stemmestedet til Disen skole. 

2. Kurs for valgstyret. Det vil bli arrangert kurs for valgstyre 22. august. Innkallingen til dette 

vedlegges protokollen. 

3. Menighetstilhørighet. To medlemmer, som bor rett utenfor grensen til Grefsen menighet, 

men har følt seg tilknyttet menigheten i over 20 år, ønsket nå å gjøre 

menighetstilknytningen offisiell og ønsket å ha stemmerett i Grefsen menighet. 

Arbeidsutvalget i Grefsen menighet støttet ønsket og det ble derfor sendt søknad til 

bispedømmerådet, som per nå er myndigheten som vedtar slikt. Søknaden ble avslått av 

biskopen. I forslag til «Utkast til kirkeordning.» er myndighet for menighetstilhørighet 

foreslått overlatt til vedkommende menighetsråd, med biskopen som klageinstans. 

 

Votering 
1. Enstemmig 

 

Vedtak  
1. Grefsen menighetsråd støtter at dispensasjonssøknad er sendt. 

2. Tatt til orientering. 

3. Tatt til orientering. 
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