
   
 

   
 

 

Protokoll menighetsrådsmøte 

Dato: 1 desember 2021  kl 19:00-21.30  

Sted: Fjell kirke 

Bevertning: Eilin 

Åpning: Christoffer 

Referent: Ingvild 

Tilstede: Anita Helgerud Johansen, Berit Bastiansen, Bjørnulf Borge,Christian Theiste,  
Christoffer Tjelle, Eilin Ekeland, Egil Fladmark, Halldis Kirkeng, Ingvild Tågvold Flaten. 

Ikke tilstede: Jørgen Haugseth, Jan Einar Langedal, Mariette Korsrud. 

 

Saksliste:    

Sak  73/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

Sak  74/21 Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra møtet i oktober er tidligere sendt ut. Ingen kommentarer. 

Vedtak: Protokoll fra møtet 27. oktober er godkjent.  

Sak     75/21  Økonomi 

Ved store avvik mellom budsjett og regnskap, skal det vedtas et revidert budsjett. Vedlagt forslag. 
Legger også ved investeringsbudsjettet for kjøkkenet og regnskap pr oktober 2021. 

Vedtak: Fjell menighetsråd vedtar revidert budsjett. Investeringsbudsjett kjøkken og regnskap pr 
oktober 2021 tas til etterretning. 
 

Sak  76/21 Trosopplæringsutvalg 

På et tidligere møte ble det klart at vi bør oppnevne et trosopplæringsutvalg med første oppgave å 
lage en revidert trosopplæringsplan. Jan Einar er forespurt og sagt ja. Vi trenger ett eller to navn til 
som kan være en støtte for Stine kateket i dette arbeidet. 

Vedtak: Fjell menighetsråd oppnevner Jan Einar Langedal, Berit Bastiansen og Jørgen Haugseth til å 
sitte i trosopplæringsutvalget. 

 
Sak  77/21  Nyttt styremedlem Kirkelig gravferdshjelp 

Det er behov for et nytt styremedlem i gravferdsbyrået. En rekke personer utenom menigheten, men 
med god kommunikasjonserfaring er forespurt, uten hell. Etter avklaring med styreleder, er muligens 
behovet vel så mye kunnskap og erfaring med forretningsdrift. Har vi forslag til kandidater? 

Info fra Eilin fra Ekstraordinær generalforsamling 28.10. 

Vedtak: Avventes. 



   
 

   
 

 

Sak     78/21  Budsjett 2022  

Vi må starte prosessen med budsjett for 2022. Er det investeringsbehov eller justeringer vi må ta 
hensyn til? Staben kommer med innspill på behov. 
 
Vedtak: Det lages utkast til budsjett som landes på møtet i januar. MR ønsker å prioritere opppussing 
av underetasjen. Det må lages plan over hva som skal prioriteres. 

 

Sak     79/21  Møtedatoer våren 2022 

AU foreslår følgende møtetidspunkter til våren: 

• 26. januar 

• 23. februar 

• Årsmøte 13. mars 

• 23. mars 

• 27. april 

• Vårdugnad 3. mai 

• 8. juni sommeravslutning 

Vedtak: MR ønsker et eget møte der vi drøfter/kommer med innspill til ny Trosopplæringsplan. 

Staben inviteres til møtet som blir tirsdag 18.januarkl 18. Andre datoer er som foreslått. 

  

Sak     80/21  Orienteringer 

Nye menighetsgrenser og navn vedtatt. 
Austad Fjell menighet er vårt nye navn fra 1.1.22.Folder med mye god info er laget av Tibe 
kommunikasjonsbyrå i samarbeid med MR/stab.Disse må deles ut i postkassene på dugnad etter 
rodekart. 
Dialogisk menighetsnettverk 
Christoffer Tjelle,Signe Myklebust, Anette Marcussen, Ingvild Tågvold Flaten deltar i vår på et kurs 
arrangert av Kirkelig Dialogsenter i Oslo for menigheter i Den norske kirke for å lære mer om dialog 
og hvordan drive/ få inspirasjon til dialogarbeid i menighetene våre. 
Fellesrådet 
Egil Fladmark orienterte om arbeid med innstilling til ny kirkeordning. 
Utleiekontrakt Forandringshuset og KFUM-KFUK 
Det har vært ett sonderingsmøte med Forandringshuset om ny leiekontrakt. Forandringshuset ønsker 
eksklusiv bruk av møterom 1, men kan gjerne ha sambruk av møterom 2 og 3. Men ønsker å kunne 
innrede de etter sine behov. De ønsker også at leie av den store salen 4 lørdager er innbakt i 
leieavtalen.  Bruk utover dette, kan de reserve og betale pr gang. Behovet er større for de i 
skoleferiene, da bruker de ofte lokalene mer. Så ønsker de noe mer lagringsplass. Vi har også fått 
ønsker fra KFUK-KFUM om å fryse/avslutte eller begrense sitt leieforhold.  Nytt forhandlingsmøte 15. 
desember. 

Sak  81/21  Eventuelt 

Offerliste for våren 2022 

Vedtak: Offerliste vedtatt. 

Refleksjon rundt leders uttalelse i media omkring forslag fra Drammen moske om bønnerop. 

 



   
 

   
 

 

 

 

 


