
 

Protokoll til menighetsrådsmøte  

Dato: 24 mars 2021 

Tid: kl 19.30-21.00  

Sted: Teams 

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

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

Referent: Ingvild Tågvold Flaten 

 

Saksliste: 

Sak  24/21 Regnskap og regnskapsføring 

MR hadde på forrige møte noen spørsmål til regnskapet og rutinene. Hans Jørgen Paulsen fra 
kirkekontoret stilte på møtet for å svare på spørsmål og avklare rutiner og samarbeid. 

Alle søknader og tilsagn om støtte skal sendes i kopi til kirkekontoret ved menighetsforvalter Jorunn. 

De ansatte attesterer regninger. Menighetsforvalter anviser. Menighetsforvalter har overordnet 
kontroll og oversikt over regnskapet. 

Vedtak: Orientering og debatt tatt til etterretning   
  

Sak  22/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

Sak  23/21 Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra møtet 24. februar er tidligere sendt ut. Kun små trykkfeil etc er endret.  

Vedtak: Protokoll fra møtet 24. februar er godkjent  

 

Sak   25/21  Givertjeneste  

Kort orientering av Christoffer og Ingvild. Avklare giverformål. 

Kirkekontoret v/ kirkevergen er i gang med å utarbeide en felles løsning for givertjeneste for alle 
menigheter som ønsker dette i Drammen. I denne legges det inn mulighet for arv/testamentariske 
gaver. Kirkekontoret tar ansvar for det tekniske. Vi lager vår egen tekst til hjemmeside og  infofolder. 
Giverformål: Diakoni med ulike møteplasser: Nabocafeen, jubilantfest, frivillighetsfest. 

Kulturkirken. Barn og unge. Fjell når flere. Menighetsarbeidet (uten presisjon) Komiteen jobber 
videre med å beskrive de enkelte formål. 

Vedtak: MR stiller seg bak komiteens forslag 

Sak   26/21  Brev om menighetsgrenser og navn 



Vi har tidligere behandlet forslag om nye soknegrenser for vår menighet, og hadde temaet oppe på 
menighetens årsmøte. Forslag til brev til kirkevergen er vedlagt innkallingen. 

Vedtak: Fjell menighet støtter forslaget fra kirkevergen i dette dokumentet, med noen unntak. Vi 
mener det er hensiktsmessig å innlemme områder vest for Austadveien også i Fjell sokn. Vårt forslag 
er at området vest for Austadveien, men sør for Styrmoes vei bort til Liasvingen/Åsveien blir en del 
av Fjell sokn. Det er ingen planer som nybygging i området knyttet til Fjell menighet. Tatt i 
betrakning verdien av robuste enheter i Den Norske Kirke, mener vi dette er en gyllen mulighet til å 
gjøre Fjell menighet til en noe større menighet.    

Menigheten ønsker i denne forbindelse også å skifte navn til Austad Fjell menighet, for å 
tydeliggjøre hvilke områder som tilhører soknet.  

MR gir sin fulle tilslutning til brevet. 

Sak  27/21 Kateketstillingen 

Stillingen som kateket, 60 % i Tangen og 40 % i Fjell er lyst ut, og søknadsfristen er gått ut. Det kom 
inn mange kvalifiserte søkere. Ingvild Tågvold Flaten deltok i prosessen som representant for Fjell 
menighetsråd, og orienterer om prosessen og resultatene så langt. 

To søkere ble intervjuet i dag. Nytt møte i innstillingsutvalget etter innhenting av referanser 25.3. 

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning 

Sak  28/21 Ny liturgi 

Menigheten skal vedta ny luiturgi. En arbeidsgruppa har sett på forslagene, og det ble lagt fram for 
menigheten på menighetens årsmøte. Sogneprest Christoffer Tjelle har utarbeidet et forslag som 
legges fram for menighetsrådet, se vedlegg. 

Vedtak: Menighetsrådet slutter seg til forslaget til liturgi. 

Sak     29/21  Orienteringssaker 

• Møte AU fellesrådet og AU Fjell, se vedlegg 

• Kirkelig gravferdsbyrå A/S  Medlemsmøte berammet til 24.3. utsettes til vi kan ha et fysisk 
møte.Tilsendt brosjyre må informeres om på hjemmesiden. Video med intervju av leder 
Annette Stenseng må legges ut. 

• Kjøkkenoppussingen:Arbeidet er i gang! Riving starter uke 13 v/kirketjener Finn Rune og 
frivillige. 

• Framtiden bor hos oss. Infobrev sendt MR. 

• Stabens planer i ny nedstenging: Fortsette med digitale gudstjenester. En gruppe ansatte og 
frivillige ringer eldre og/eller ensomme. 

• Teleslyngen repareres. PA anlegg bestilt. 

Sak   30/21 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

 


