
 

Velkommen til menighetsrådsmøte  

Dato: 24 februar 2021 

Tid: kl 19-21.00  

Sted: Teams 

Til stede: Ingvild Tågvold Flaten, Berit Bastiansen, Bjørnulf Borge, Jan Einar Langedal, Egil Fladmark, 
Halldis Kirkeng, Christoffer Tjelle, Eilin Ekeland 

Meldt forfall: Mariette Korsrud,  Christian Theiste 

Ikke møtt: Jørgen Haugseth 

Saksliste:    

Sak  11/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

Sak  12/21 Godkjenning av protokoll 

Protokollen fra møtet i januar var tidligere sendt ut. Innspill i sak 5/21 og på hvem som var til stede 
er bakt inn og sendt ut.  

Vedtak: Protokoll fra møtet 27. januar er godkjent  

Sak  13/21 Regnskap og årsdisposisjoner 

Regnskap 2020 var vedlagt sakspapirene. 

Årets resultat er et overskudd på 51 054. Det er uklart om midler søkt til konkrete prosjekt i 2020, 
men ikke gjennomført ennå, er inntekstført i regnskapet. Det gir i så fall et feil bilde av økonomien, 
da midlene er øremerkede planlagte tiltak i 2021. Menighetsrådet ønsker et lite kurs på 
regnskapsføringen av regnskapsansvarlig på kirkekontoret, og å kunne komme med ønsker om 
hvordan regnskapsføre inkomne gaver og støtte.  

Vedtak: Menighetsrådet godkjenner ikke årsregnskap 2020. Menighetsrådet stiller spørsmål ved 
tall og forklaringer på enkelte av beløpene ved årsregnskap 2020, som for eksempel hva av søkte 
midler til spesielle formål som er kommet inn som gaver.  Det er ønskelig at gaver til spesielle formål, 
som for eksempel oppussing av kjøkken, blir satt på egen konto.   
 

Sak  14/21 Årsrapport 

Forslag til årsrapport var ettersendt. MR veldig fornøyd med utkastet.   

Vedtak: Årsrapport 2020 er vedtatt.  

  
Sak  15/20 Budsjett 

Konkret forslag til budsjett basert på diskusjonene i forrige møte, var sendt ut i forkant av møtet.  

Vedtak: Budsjett 2021 vedtatt 

Sak   16/21  Givertjeneste  



Muntlig redegjørelse fra komiteen: Budsjettet har et mål om 40.000. Kirkevergen kommer med en 
teknisk løsning på hvordan givere kan gi pengene. Det blir da viktig å informere på gudstjenester, 
kulturarr, brosjyre. MR må være gode ambasadører. 

Aktuelle formål: 

• Diakoni: Konkretisere hva det skal gå til, som jubilantfest, frivillighetsfest og -pris, 
omsorgstiltak. 

• Kulturkirken: Møteplasser med kulturelt innhold, et møtested for alle. 

• «Fjell når flere fondet» 

•  

• Barn og ungdom: Nabokafeen, juletrefest. 

Mulighet for testamentariske gaver offentliggjøres på nettsiden,(pluss melde oss på grasrotandelen. )  

Vedtak: Komiteen konkretiserer enda mer og kommer tilbake til oss på neste møte. 

Sak   17/21 Velkommen til nye medlemmer og «Fjell når flere» prosjektet 

Vi vil i løpet av året få nye boligområder innlemmet i vår menighet. Menighetsrådet ønsker å bruke 
anledningen til å ønske de spesielt velkommen. Det kan være velkomsbrev, invitasjon til kulturkveld 
og spesiell omtale på facebook mm. Vil kunne være aktuelt å lage en film om menigheten. 

Fjell menighet har mottatt gave på 100.000, og giver ønsker at midlene kan handle om tiltak for å få 
flere til å delta i menighetens arbeid og aktiviteter. Det er utarbeidet en strategi: 

• MR oppretter en et fond som heter «Fjell når flere – disposisjonsfond». Fondet knyttes til «Fjell blir 
flere prosjektet».  

• I fondet går gaven fra giver inn. Det åpnes også opp for at andre støtter dette prosjeketet og 
fondet.  

• MR budsjetterer med at opptil 30.000 kroner fra fondet benyttes i 2021. Dersom vi kan finansiere 
prosjektene gjennom andre midler skal dette gjøres. 

Forslag til prosjekt for 2021:  

• Vi lager en film som presenterer Fjell menighet. Filmen bør lages etter at soknegrensene er utvidet 
og etter at mye av aktiviteten er i gang igjen, slik at vi har noe å vise. Filmen produseres derfor 
høsten 2021, med tanke på at den kan ha en funksjon i de neste årene. Filmen kan med fordel lages i 
en lengre versjon, og i flere korte versjoner med fokus på ulike områder. Vår samarbeidspartner 
Ahmet Dogan vil kunne gjøre dette på en vesentlig billigere måte enn om vi leier et eksternt 
produksjonsfirma. Det settes også av penger her til annonsering og å nå ut med filmen. Budsjett: 
Opptil 10.000 kroner.  

• Vi lager en presentasjon av Fjell menighet i form av en vakker og god brosjyre / presentasjon, med 
våre medlemmer og folk på Austad – Fjell som målgruppe, samt samarbeidspartnere etc. 
Menighetsrådet tenker at distrubisjonen av brosjyren kan gjøres på dugnad. Budsjett: 20.000.  

• Menighetsrådet har ønsket å invitere til et par konserter / kulturkvelder i 2021, hvor vi tar en litt 
større økonomisk sjanse enn vi normalt gjør. Dette kunne vært midt i blinken i forhold til «Fjell når 
flere – fondet». Samtidig er det i år, hvertfall i perioden frem til og med juni 2021, muligheter for å 
søke «Stimuleringsmidler for Kulturlivet». Gjennom denne ordningen kan vi få den tryggheten vi 
ønsker for å arrangere et par fine konserter i vår / forsommeren. Det anbefales derfor at vi ikke 
benytter fondet til dette i år. Budsjett: 0  

•  En mulighet kunne være å arrangere et par fine kvelder i kirken hvor vi både har kultur og hvor vi 
presenterer menigheten og kirken for nye folk. Spesiell invitasjon til våre kommende nye 
medlemmer. Alle gode venner av Fjell inviterer med seg noen nye folk som kan oppdage kirken. Disse 
arrangementene kunne gjerne hatt som ambisjon om å gå i null. «Kollekt til å dekke utgifter». Det 

Kommentert [I1]: Hører dette hjemme her? Står i 
Virksomhetsplanen som vedtatt. 

Kommentert [I2]: Nå ble jeg usikker, pratet vi om både Fjell når 
flere og Fjell blir flere? 
 



kunne være en mulighet at fondet kunne dekke eventuelle underskudd, og på den måten skape 
trygghet for å gjennomføre kveldene. Lokale aktører kunne bidratt til å gjøre dette til et billig 
arrangement. Det samme vil salg / kafeteria bidra til. Budsjett opptil 10.000 kroner. 

Vedtak: Menighetsrådet støtter strategiene i «Fjell når flere – prosjekt» og opprettelsen av «Fjell når 
flere – fond».   

Sak   18/21 Valg av ny liturgi 

Vi er pålagt å velge ny liturgi. Frist 1 mars for å søke unntak til de foreslåtte «pakkene». Det kan 
være aktuelt å søke unntak for å kunne bruke enklere liturgi på små og store gudstjenester. Valg av 
hovedliturgi innenfor de fremlagte liturgiene er 1 april. Vi har en gudstjenestekomite som kommer 
med forslag innen årmøtet 14 mars. MR gjør et valg på neste møte 24 mars.  

Vedtak: Fremlagte forslag til fremdrift for valg av liturgi gjennomføres 

Sak   19/21  Planer for årsmøte og møte om menighetsgrenser 

Årsmøtet er planlagt 14 mars, samt at vi bør ha et menighetsmøte om nye menighetsgrenser. Vi må 
også høre med menigheten om bytte av liturgi. Det er naturlig å kunne legge alt til 14 mars. Vi satser 
på at det vil være mulig å gjennomføre med faste tilviste plasser. Det innebærer at 
menighetsmøtet/årsmøtet avholdes i kirkerommet umiddelbart etter gudstjenesten, og at ingen 
flytter plasser. 

Gudstjenesten kan med fordel gjennomføres med den liturgien komiteen anbefaler som 
hovedliturgi for Fjell menighet. 

Vedtak: Årsmøte og menighetsmøte gjennomføres som et kort møte etter gudstjenesten 14 mars i 
kirkerommet. 

Sak     20/21  Orienteringssaker 

• Åpning av kirken 

• Møte i Fellesrådet: Budsjett og regnskap. 

• Åpen kirke, mange til stede. Regner med å fortsette med det 

• Kirkelig Gravferdshjelp AS: Viktig at vi tar eierrollen på alvor 

• Kjøkkenoppussingen: Håper på gjennomført i løpet av våren. 

Sak   21/21 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

 


