
 

Protokoll til menighetsrådsmøte  

Dato: 21. april 2021 

Tid: kl 19.00-21.00  

Sted: Teams 

Tilstede: Anita Helgerud Johansen,Berit Bastiansen,Christian Theiste, Christoffer Tjelle,Eilin 
Ekeland, Egil Fladmark, Halldis Kirkeng, Mariette Korsrud, Signe Myklebust, Ingvild Tågvold 
Flaten. 

Ikke tilstede: Bjørnulf Borge, Jørgen Haugseth, Jan Einar Langedal. 

Referent: Ingvild Tågvold Flaten 

Diakon Signe var invitert til møtet 

Saksliste:    

Sak  31/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak  32/21 Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra møtet 24. mars er tidligere sendt ut. Ingen kommentarer er kommet. 

Vedtak: Protokoll fra møtet 24. mars er godkjent. 

 

Sak  33/21   Markere oppstart av full aktivitet? /Strategi for gjenåpning av Fjell kirke 

Kirken og mye annen aktivitet har vært mye stengt eller med svært lav aktivitet i godt over et år. 
Mange frivillige har følt seg «arbeidsløse», mange har savnet møtepunkter, kaffepraten, 
konserter, å delta på gudstjenester. Barn har hatt liten mulighet til å komme til kirken. Men i 
august er det stor sannsynlighet for at vi kan ha mer normal drift. 
Skal vi starte «nyåpning» av Fjell kirke med en stor markering? Benytte muligheten til å gjøre en 
offensiv med å invitere innbyggere i området til kirken? AU foreslår en større festgudstjeneste i 
et eller annet format 29. august. Formålet er både å gi de som har oppsøkt kirken og allerede er 
frivillige, en ny energi til å starte opp igjen. Men også å benytte anledningen til å invitere nye inn. 
Vi ser for oss å lage en liten informasjonsbrosjyre og levere i postkassene i hele bydelen. Hvis 
vedtak om nye soknegrenser er avklart, kan vi også invitere «nye» områder. 
 
Vedtak: MR gir sin tilslutning til stabens planer og ber staben iverksette det som er 
hensiktsmessig og som det er kapasitet til. 
 
Sak     34/21  Vårdugnad 
 
Vi pleier å ha en dugnad en til to ganger i året. Det er en kombinasjon av å gjøre det hyggelig i og  
rundt kirken, samt et lite arbeidsfellesskap. AU foreslår vårens dugnad til 4. mai, hovedsakelig 
ute. Bør Forandringshuset, KFUM/KFUK og Kirkelig Dialogsenter også inviteres? 
 



Vedtak: Vårens dugnad settes til 4. mai. Kirketjener oppfordres til å komme med forslag til 
arbeidsoppgaver, skaffe evt container etc. Dette kunngjøres på nettsiden, facebook og på sms til 
frivillige. Forandringshuset, KFUM/KFUK og Kirkelig Dialogsenter inviteres 
 
Sak     35/21  Oppnevning av nytt diakoniutvalg 
 
Det er ønskelig med et diakoniutvalg som støtte for diakonen. Diakoniutvalget består av 4-6 
personer (minimum en er også i menighetsrådet). Utvalgets oppgave er å utarbeide og evaluere 
lokal diakoniplan, bidra på noen faste gudstjenester per år – og ellers bidra etter ønske og 
kapasitet. Utvalget er en viktig støtte for diakonen. I utgangspunktet er det ønskelig at utvalget 
oppnevnes for fire år (samtidig som MR-valg?). Nå oppnevner vi for resten av denne MR-
perioden. 

 
Vedtak: Anette Marcussen, Turid Hallan Buarøy, Jörn Wedegärtner-Jost, Ingvild Tågvold Flaten 
har alle sagt ja til å sitte i det nye diakoniutvalget. 
 
Sak     36/21  Sommeravslutning MR og stab 

Vi har en tradisjon for å ha en sommeravslutning både menighetsråd og stab. Der vi har et kort 
møte først om nødvendige saker, så koser vi oss med reker etterpå. Dere var i fjor invitert på 
hytta til Eilin på Berger, men det ble flyttet til hagen i Fossilv pga smittehensyn. Vi prøver igjen 
med Berger, men med forbehold om at det er både lov og etter smittevernhensyn. Dato er altså 
9. juni.Vi må fordele ansvar med innkjøp av reker, drikke etc. 

Vedtak: Årets sommeravslutning med både MR og stab avholdes på Eilins hytte i Sandvikveien 
43, Sande, hvis smittehensyn åpner for det. Det samkjøres transport og innkjøp. 

 
Sak     37/21  Orienteringssaker 

• Pridegudstjenesten i Strømsø kirke 13.8.Fjell MR støtter arrangementet. 
• Kateketstilling. Ny utlysing med søknadsfrist 2.5.  
• Diakonene i Den norske kirke i Drammen samarbeider om oppstart av et nytt sorgtilbud: 

«Lunsj for etterlatte», et månedlig tilbud som blir lagt til Strømsø menighetshus. Planlagt 
oppstart i høst. 

• Forandringshuset Drammen jobber med å få på plass en samarbeidsavtale med 
Flyktningetjenesten om språkpraksis. Språkpraksisdeltagere i Forandringshuset kan 
etter avtale også ha oppgaver i Fjell menighet, dette koordineres av Signe 
(integreringsdiakon) og er en spennende mulighet for Fjell menighet. 

 

Sak  38/21  Eventuelt 

Kirkerådet lyser ut innovasjonsmidler diakoni. 

Staben ønsker å søke midler til diakonimedarbeider i to år. Denne skal holde tak i eksistrende og 
nye aktiviteter i samarbeid med frivillige og folk i språkpraksis. Staben avklarer mulighet for 
samarbeid med NAV, Forandringshuset Drammen og ev andre aktører. 

Vedtak:MR støtter stabens søknad.   

 


