
 

Velkommen til menighetsrådsmøte  

Dato: 27 januar 2021 

Tid: kl 19-21.30,  

Sted: Teams 

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

Forfall: Jorgen Haugseth og Jan Einar Langedal 

Saksliste:    

Sak  1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

Sak  2/21 Godkjenning av protokoll 

Protokollen fra møtet i november er tidligere sendt ut. Vedlagt endelig protokoll, 

Vedtak: Protokoll fra møtet 25 november er godkjent  

Sak  3/21 Økonomi 

Økonomirapport per november 2020 var vedlagt innkallingen. Utkast til budsjett ble ettersendt.  

MR ønsket ikke å ta av disposisjonsfond. Det er likevel et ønske å satse på digitale produksjoner, 
samt ferdigstille kjøkkenet nede. Da må inntektene opp. Leieinntektene må sees på, slik at det blir så 
realistisk som mulig. I tillegg må det søkes aktivt midler til ventilasjonsanlegg og digital produksjon. 
Givertjenesten må få et løft. 

Vedtak: Budsjettutkast ferdigstilles med de endringene som fremkom på møtet. Det nedsettes en 
hurtigarbeidende gruppe bestående av Ingvild, Christian og en fra staben, for å komme med forslag 
til hvordan øke inntektene. Ingvild innkaller. Forslagene behandles på neste MR møte. 

Sak  4/20 Oppfølging av strategi og virksomhetsplanen  

Menighetsrådet har vedtatt en strategi for perioden, men fikk den ikke ferdigstilt før pandemien kom 
over oss. Arbeidet har pågått på hvert menighetsrådsmøte høsten 2020, der man har tatt for seg del 
for del.  

På møtet nå i januar ferdigstilte menighetsrådet behandlingen av de områdene som gjenstod. 

Vedtak: En fullstendig virksomhetsplan for Fjell menighet 2021 vedtatt med de endringer som 
fremkom på møtet. 

Sak   5/21  Orientering om gravferdsvirksomhet  

Fjell menighets reprsentant i styret, Asbjørn Stavem, var invitert til møtet og redegjorde for styrets 
arbeid med planer, budsjett, struktur, verdier etc. Menighetsrådet uttrykte en trygghet ved Asbjørns 
representasjon i styret. 

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning. 



Sak  6/21 Oppløsning av Strømsø sogn og nye menighetsgrenser 

Saken om endrede menighetsgrenser har vært behandlet tidligere, og Fjell menighetsråd sine innspill 
er formidlet til kirkevergen. Kirkevergen har i tillegg hatt et møte med AU i Fjell for å lytte til våre 
synspunkter og forstå hvor vi ønsker grensene. Disse innspillene tas med videre i det endelige 
forslaget. 

Slik situasjonen er nå, ser det ut til å være enighet om hovedtrekkene: At Fjell sokn får tilført det av 
Brandengen skolekrets som ligger over jernbanelinja. Det vil si østsiden av Austad gård. Så er det noe 
uenighet om vi også kan få noe på vestsiden av Austadveien. Omådet rundt Danvik folkehøgskole, 
det vil si vest for Austad gård og mellom Styrmoesv og jernbanalinja, har vi forstått er viktig for 
Strømsgodset menighet. De har i mange år hatt et nært samarbeid med folkehøyskolen. AU har 
derfro signalisert til kirkevergen at det er området på oversiden av Styrmoesv som er viktigst for oss 
og kanskje mest naturlig for innbyggerne at tilhører Austad og Fjell sogn. 

Som en konsekvens av justerte grenser og nedlagt tradisjonell menighetsaktivitet knyttet til Strømsø 
kirke, skal noen ansattressurser fordeles. Det er personell som arbeider med trosopplæringstiltak. AU 
har i møte med kirkevergen og AU fra de andre berørte menighetene, pekt på viktigheten av å ha en 
ansattressurs med kontorplass på Fjell og i minimum 50 % stilling. 

Kirkevergen har nå besluttet at Fjell menighet vil få kateket/trosopplærer i 40 %, med kontorplass 
både på Tangen og Fjell, og høre til begge staber.  

Det må avholdes et menighetsmøte for å diskutere menighetsgrenser. Det var planlagt i januar, men 
må utsettes grunnet stengte kirker. Vi håper vi kan avholde det i mars. 

Vedtak: Fjell MR ønsker å skifte navn til Austad Fjell menighet. Informasjon om grensene og 
ressursene tatt til orientering.  

Sak 7/21  Valg av leder og nestleder 

Menighetsrådet konstituerer seg selv for ett år av gangen. Vi må derfor velge leder og nestleder på 
nytt. Det er også ønskelig å ha en sekretærfunksjon. 

Eilin og Ingvild er villige å fortsette sine verv ett år til, men det kan være en fordel å begynne å tenke 
uskifting av leder. Eilin har sittet lenge. Det kan bremse videre nytenking og gjøre det vanskelig for 
andre å overta. AU ønsker derfor å utfordre nåværende MR medlemmer, om de kan tenke seg for 
eksempel å ha en sekretær-funksjon dette året for deretter å kunne vurdere å være leder. 

Vedtak: Eilin Ekeland og Ingvild Flaten velges til henholdsvis leder og nestleder for 2021. 
Sekretærfunksjonen går på omgang. 

Sak 8/21   Gudstjenestelista med ofringer 

Forslag til gudstjenesteliste med ofringer ligger vedlagt. 

Vedtak: Gudstjenesteliste med ofringer vedtatt. 

Sak 9/21  Orienteringssaker 

• Aktivitet fremover 

• Kjøkkenkomiteen, siste rapport v/Anita.  

• Digital satsing 

• Evaluering av verdensdage psykisk helse i menighetene i Drammen, se vedlegg 

Vedtak: Otienteringene tatt til etterretning. Kjøkkenkomiteen har full tilslutning til å fortsette 
arbeide, innkalle til dugnad etc. 

Sak   10/21 Eventuelt 



Christoffer orienterte om justert måte å skrive årsrapporten. Menighetsrådet sluttet seg til ideen om 
en kortere og mer lettlest variant. 

 

 

Saker på vent: 

• Besøk fra staben framover 

• Misjonsprosjekt 

• Planer for årsmøte og møte om menighetsgrenser 

 


