
Protokoll fra menighetsrådsmøte  

Dato: 9. juni 2021 

Tid: kl 18.00-22.00  

Sted: Eilins hytte i Sandvikvn 43, Sande 

Alle ansatte var invitert til møtet og sommeravslutningen 

Tilstede: Anita Helgerud Johansen, Christoffer Tjelle, Egil Fladmark, Halldis Kirkeng, Jan Einar 
Langedal, Eilin Ekeland, Ingvild Tågvold Flaten.  

Ikke tilstede: Mariette Korsrud, Jørgen Haugseth, Bjørnulf Borge, Berit Bastiansen, Christian Theiste. 

Fra staben: Ivar Flaten, Signe Myklebust. 

Referent: Ingvild Tågvold Flaten 

Saksliste:    

Sak  39/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

Sak  40/21 Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra møtet 21. april er tidligere sendt ut. Ingen kommentarer er kommet. 

Vedtak: Protokoll fra møtet 21. april er godkjent  

Sak     41/21  Markedsføring av oppstart 
I august er sannsynligvis landets og kommunens gjenåpningsplan nesten fullført, og vi kan 
gjennomføre mye av aktivitetene våre. Dette må vi markere. Beslutning om menighetsgrensene er 
ikke tatt ennå, så markedsføringen må konsentrere seg om de områdene som ligger innenfor 
eksisterende menighetsgrenser.  
 
Vedtak: Åpningen markedsføres via SMS og med brosjyrer. Christoffer utformer en egnet brosjyre og 
vi på dugnad i midten av august deler ut der vi kommer til. Christoffer og Signe organiserer 
dugnaden. 
 

Sak  42/21 Høstens program og gudstjenesteliste 

Christoffer orienterer om høstens planer. På oppstartgudstjenesten 29. august inviteres ny kateket 
og vi takker Kjersti av som trosopplærer hos oss. Signe orienterte om Åpne Hellige rom 21.9. kl17. 
Det inviteres til en Bahaifamilie, Drammen moske og konsert i Fjell kirke kl 19 i samarbeid med 
Drammen Sacred Music Festival med Solfrid Molland: Håpets kappe. Det er planer om gjenåpning av 
Gøy med musikk, Nabocafeen og aerobicen. Aerobic for damer hadde 10 årsjubileum i mars og dette 
markeres ved oppstart i høst. Frivillige til de ulike aktiviteter inviteres til en samling før sommeren.  

Vedtak: Gudstjenesteliste og øvrig program tas til etterretning 
 
Sak     43/21  Dato for høstens MR møter 
Vi har pleid å ha møtene på onsdager, i slutten av hver måned.  

  
 Vedtak: Det avholdes MR møter 25. august, 29. september, 27.oktober,1. desember 
Staben blir enige om hvem som stiller på MR når. Hele Staben inviteres til MR 27.oktober. 
 
 
 



Sak     44/21  Utleie underetasjen 

Det åpnes for private sammenkomster igjen, vi har nå fått et nytt oppusset kjøkken nede, og vi har et 
lydanlegg som kan settes ned. Da må vi få i gang utleie av underetasjen igjen. Det innebærer at vi må 
ha en struktur for utlevering og innhenting av nøkkel, sjekke at lokalene er ok før og etter utleie etc. 
Det har vært en struktur med frivillig «vaktmesterkorps» som har tatt et stort ansvar. Kan vi fortsette 
med det, eller er det for mye for frivillige? Hva kan kirketjener ha kapasitet til? 

Vedtak: Egil Fladmark sier seg villig til å fortsette som vaktmester og verver Rolf Skille til fortsatt 
innsats. Rolf Skille/disse to utfordres til å finne en tredje person. Signe Myklebust lager 
bruksanvisning/brosjyre med regler for utleie etter mal fra Strømsgodset menighetshus.  

 

Sak     45/21  Orienteringssaker  

• Kirkelig gravferdshjelp AS 
Eilin og Berit Bastiansen deltok på eiermøtet 27.5.Det er avholdt fem seremonier. Budsjettet 
var på 50. Se utsendt referat fra møtet. Det trengs mye drahjelp til markedsføring fra 
menighetene via hjemmeside, brosjyre, info på kirkekaffe. Daglig leder inviteres. 

• Økonomi. Regnskap for mai tas til etterretning. 

• Kirkesjefen har innkalt alle MR ledere og nestledere til inspirasjonsmøte 15.6. 

• Strømsø og Tangens innspill til menighetsgrenser er sendt ut sammen med innkalling. 
AU i de berørte menigheter er innkalt til møte med kirkesjef 17.6. 

 

Sak  46/21  Eventuelt 

Innovasjonsmidler diakoni. 

Staben utarbeider søknad om midler til diakonimedarbeider med frist 15.6.Se sak 38/21 fra MR 21.4. 

 

 

 


