
 

Protokoll menighetsrådsmøte 

Dato: 29. september 2021 

Tid: kl 19:00-21.30  

Sted: Fjell kirke 

Bevertning: Anita 

Åpning: Christoffer 

Referent: Ingvild 

Tilstede: Stabsleder Jorunn Lyng Haugseth, Anita Helgerud Johansen,Berit 
Bastiansen, Christoffer Tjelle, Eilin Ekeland, Egil Fladmark, Halldis Kirkeng, 
Ingvild Tågvold Flaten. 

Ikke tilstede: Jørgen Haugseth, Mariette Korsrud, Jan Einar Langedal, Christian 
Theiste, Bjørnulf Borge. 

Vår nye kateket, Stine Burvald – Nyvoll er invitert til møtet. Vi startet med å bli litt kjent 
med henne og hun med oss. Stikkord fra samtalen:Hva fungerer i vår menighet? Hvilke 
trosopplæringstiltak «passer» for Fjell?  Ressursgruppe må dannes rundt Stine. Viktig få 
ungdommene i tale.  Viktig bli kjent med ungdommene på Nabocafeen. Deltar der 
annenhver torsdag. Noe for de store på Gøy med musikk? Få til god samhandling med 
Forandringshuset. 10-13 åringer viktig å få kontakt med før de blir konfirmanter. 

Saksliste:    

Sak  55/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

Sak  56/21 Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra møtet 25. august er tidligere sendt ut. Ingen kommentarer er kommet. 

Vedtak: Protokoll fra møtet 25. august er godkjent  

Sak     57/21  Kirkelig gravferdshjelp, sak unntatt offentlighet 
 

Sak  58/21 Utvidelse av menighetsgrensene - informasjonsplan 

Saksdokumentet om de nye grensene er sendt til bispedømmerådet, men kommer ikke opp i deres 
møte før 18. oktober. Kirkevergen har tatt intitiativ til en dialog om hvem som gjør hva og kostnader 
ved å informere om de nye grensene / Strømsø kirke osv. 

Et konkret forslag er å lage en liten folder, brettet A4, der kirkevergen bruker 2 sider til generell 

informasjon, og vi kan bruke 2 sider slik vi ønsker å formidle. Det kan være noe slikt: 

• Side 1: Teaser – Nye menighetsgrenser – du tilhører nå Austad Fjell sokn. 

• Side 2: Litt om endringen generelt i Drammen og om bykirken 

• Side 3: Litt om menigheten Fjell Austad (som dere selv skriver) (bytte av navn etc) 



• Side 4: Alle aktivitetene dere inviterer inn til i Fjell Austad sokn (som dere selv skriver) 

Fellesrådet tar 50% av alle kostnadene, hver menighet tar sine 50% på sin brosjyre. Dersom vi vil stå 
for dette selv og samtidig invitere til alle aktiviteter i menigheten, tar vi kostnadene selv. 

Informasjon generelt (DT, NRK etc) lages det en pressemelding fra kirkekontoret som vi alle får se 
gjennom før den publiseres. 

Menighetsrådet må diskutere om vi vil stå for alt selv, eller om vi vil være med på et spleiselag med 
kirkevergen. Vi må også ha tanker om hva innholdet skal være.  

Vedtak: Vi støtter kirkevergens forslag. Vi må bruke profesjonell hjelp til å markedsføre og spisse 
budskapet.Disse to sidene/denne teksten «gjenbruker» vi i markedsføringen vår. 

 
Sak     59/21  Fjell blir flere 

Menighetsrådet har fått midler til å drive aktiv markedsføring og rekruttering, og har i den 
forbindelse diskutert å lage en presentasjonsfilm, og utarbeide en informasjonsbrosjyre i forbindelse 
med utvidelse av menighetsgrensene. Forslag til plan for presentasjonsfilmen ligger vedlagt, det 
samme er en liten skisse til informasjonsbrosjyre.  

Menighetsrådet må diskutere om sak 58/21 endrer på viktigheten eller rammene for 
informasjonsbrosjyren. 

I tillegg til at vi nå utvider menighetsgrensene, er det til enhver tid nye medlemmer av Den norske 
kirke som flytter til og fra menigheten. Når vi ikke er flere enn vi er, vil det kunne være mulig å sende 
et brev, eller evt gå på døra til alle nyinnflyttede medlemmer for eksempel en gang i kvartalet. Med 
en profesjonelt utviklet brosjyre, vil vi kunne gjøre Kulturkirken Fjell kjent for nyinnflyttede. Er det 
noe menighetrsådet ønsker å satse på? Skal vi i så fall ha ambisjoner om personlig kontakt, eller brev 

i posten? 

Vedtak: Produksjon av presentasjonsfilm iverksettes etter innspill fra menighetsrådet. Det 
utarbeides egnet markedsføringsbrosjyre i tråd med vedtak i sak 58/21 til alle nyinnflyttede i 
menigheten. Det brukes fondsmidler fra «Fjell blir flere» til å kjøpe både kommunikasjonshjelp og 
hjelp til lay-out. 

Sak  60/21  Ny arbeidsgiverstruktur i den norske kirke 

Kirkerådet sender Müller-Nilssen-utvalgets utredning om ny kirkelig organisering på høring. 
Høringsfrist for kirkelige høringsinstanser er 1. desember 2021. Alle svar må sendes inn via 
elektronisk svarskjema. Vedlagt er spørsmålene i word-format. Vi løfter opp noen spørsmål på dette 
møtet, og fyller ut sammen neste møte. 

Vedtak: Fjell menighetsråd som råd leverer ikke uttalelse om ny arbeidsgiverstruktur. Det enkelte 
rådsmedlem oppfordres til selv å svare. 

Sak  61/21  Økonomi og revisorberetning 

Vedlagt ligger regnskapet pr august, samt Anitas kommentar til regnskapet. Revisorkommentar til 
fjorårets regnskap ligger også vedlagt. Anita informerte om overforbruk i forhold til budsjett. 

Vedtak:  Regnskapet og revisorberetningen tas til etterretning. 

 

 

 

 

Sak     62/21  Orienteringssaker  



• Stabsleder: Jorunn Lyng Haugseth, vil jobbe i full stilling på Fjell og i Strømsgodset, og tilhøre 
begge stabene. Hun vil gjøre sine vanlige oppgaver, og styrke arbeidet med spesielt: 

o Oppfølging av alle ansatte og hjelpe til med de administrative rutinene (slik at 
utøvende stillinger får mer tid til å være utøvende) 

o Styrke kontakten og samarbeidet med AU og menighetsråd 
o Følge opp fokusområder, sammen med fagansvarlig i stab.   
o Hjemmesiden 
o Sosiale medier (markedsføring) 
o Noe hjelp til kirkekontoret(kardinal) 

Jorunn er for tiden sykmeldt og jobber 20% 

 

• TV aksjonen: Behov for bøssebærere 
• Ansettelse av ny prost. Søknadsfrist 3.10. Sak på MR 27.10. 

 

Sak  63/21  Eventuelt 

Det nye kjøkkenet nede er tatt i bruk. Det er behov for regler og rutiner i bruken. Diakon Signe, som 
også sitter i staben for Forandringshuset, bes om å lage disse innen neste MR 27.10. 

 


