
 

Protokoll menighetsrådsmøte 

Dato: 25 august 2021 

Tid: kl 19:00-21.30  

Sted: Fjell kirke 

Bevertning: Eilin 

Referent: Ingvild Tågvold Flaten 

Tilstde: Anita Helgerud Johansen, Bjørnulf Borge, Christian Theiste,Christoffer  Tjelle, 
Eilin Ekeland, Egil Fladmark, Halldis Kirkeng, Jan Erik Langedal , Ingvild Tågvold Flaten. 

Ikke tilstede: Jørgen Haugseth, Mariette Korsrud, Berit Bastiansen. 

Saksliste:    

Sak  47/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Sak  48/21 Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra møtet 9 juni er tidligere sendt ut. Ingen kommentarer er kommet. 

Vedtak: Protokoll fra møtet 9. juni er godkjent  

 

Sak     49/21  Kirkelig gravferdshjelp 
Daglig leder i Kirkelig Gravferdshjelp, Anette Stenseng, orienterte og utfordret oss. Hvordan spre 
informasjon? Referat fra styremøter vil heretter bli sendt MR leder. Berit Bastiansen har sagt seg 
villig til å være «ekstra oppdatert» på vegne av  MR. PP presentasjonen som ble presentert er sendt 
alle i MR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 

Sak  50/21 Lønneboseminaret 

Onsdag 22. september i år arrangeres det årlige Lønneboseminaret i forbindelse med Drammen 
Sacred Festiva (dagtid 08.30 – 16.00). Seminaret arrangeres i samarbeid med de andre kirkelige 
dialogsentrene. Målgruppen for seminaret er ansatte og frivillige i tros- og livssynssamfunn, og er 
åpent for alle interesserte. 
Tema i år er «GUDSOPPLEVELSE - EN DRIVKRAFT TIL PERSONLIG OG SAMFUNNSMESSIG 
FORANDRING. FRA HAUGIANERNE TIL DET MUSLIMSKE BRORSKAP». Bidragsytere er bla; Dag 
Kullerud, Safet Bektovic, Sindre Skeie, Charlotte Rørth, Sigmund Hegstad og Jan Otto Myrseth. (se 
vedlagt brosjyre og program) 
 Drammen kirkelige fellesråd har kjøpt en billett til hvert av menighetsrådene. Hvem har lyst til å gå 
fra Fjell? Påmelding til kirkevergen innen 1/9 
 
Vedtak: Ingvild Tågvold Flaten deltar på seminaret. 



 
 

Sak     51/21  Strømsø sokn og Strømsø kirke – justering av soknegrenser 

Vedlagt ligger en saksutredning knyttet til nedleggelse av Strømsø sokn. Saken er diskutert i rådet 
flere ganger, og det har vært prosesser sammen med de andre berørte menighetene. Vedlagte 
forslag er i tråd med Fjell MR og menighetsmøtet i Fjell sitt ønske. 

Vedtak: Fjell menighetsråd vedtar å gi sin tilslutning til forslaget om sammenslåing av Tangen sokn 
og Strømsø sokn slik at Strømsø sokn innlemmes i Tangen sokn med følgende grensejusteringer: 

Grensen følger Langes gate fra Drammenselven til Bjørnstjerne Bjørnsons gateKrysser veien og går 
mellom Marienlyst friidrettsbane og Drammenshallen 

• Følger Schwarts gate men tar inn mellom Gamle gress og Marienlyst ungdomsskole.  

• Følger Gamle gress langs Vestfoldbanen og går under undergangen.  

• Går så Harald Hårfagres gate opp til Styrmoes vei. 

• Følger så Styrmoes vei tilbake til Åsveien og opp Liasvingen. 

• Følger så bekken opp i skauen 

Grensen mellom Fjell sokn og Tangen og Strømsø sokn, følger ellers Vestfoldbanen.  

På denne måten vil Danvik folkehøyskole og Strømsgodset idrettsforening bli liggende i Strømsgodset 
sokn etter deres ønske, og Fjell sokn får store deler av Austad lagt til sitt område.  

Marienlyst ungdomsskole og Strømsø bo- og servicesenter blir liggende i Tangen og Strømsø sokn 

Når soknet utvides til å bli store deler av det som omtales som Austad, ønsker både menighetsrådet 
og menighetsmøtet at også navnet endres til å bli Austad Fjell sokn. Dette for å tydeliggjøre 
utvidelsen, og gi flere en opplevelse av å «være velkommen» i et nytt sokn. Navnet på kirken og 
begrepet Kulturkirken Fjell, ønsker vi ikke å endre. 

Vedtak: Enstemmig. 

Sak  52/21  TV aksjonen 

Årets TV aksjon er 24. oktober. Vi trenger en ansvarlig for aksjonen, og en for kaffe og vaffelsteking. 

Vedtak: Eilin og Ingvild har ansvar for å kontakte aktuelle personer.  

 

Sak     53/21  Orienteringssaker  

• Høstens program og oppstartsgudstjenesten. 

Brosjyre med program for september og oktober er laget. Deles ut ved bruk av      

rodekart i postkasser og i kirken. Web designer Jannicke Bakke Olsen er kontaktet 
for å få en profesjonell mal til infobrosjyrer/foldere.  

• Givertjenesten. Vi aventer utspill fra kirkevergen med tekniske løsninger. Tekst 

til brosjyre og hjemmeside er klar. 

• Prosjekter på gang. Svar på søknad om innovasjonsmidler til diakoni ventes i 

oktober. 



• Kjøkkenet: Et flott, nytt kjøkken er allerede tatt i bruk. Noe arbeid gjenstår. 

Prosjektregnskap kommer. Stor takk til prosjektgruppen ved Anita Helgerud 

Johansen. 

• Utleie: Hva skjer med vaktmesterkorpset? Egil Fladmark og Rolf Skille stiller opp 

som før. De ønsker å rekruttere en person til. Signe Myklebust og kirketjener 

Finn- Rune Karlsen har laget infobrosjyre. 
 

Sak  54/21  Eventuelt 

               Ingen saker. 

 


