
   
 

   
 

 

Protokoll menighetsrådsmøte 
 

Dato: 23. mars 2022  kl 19:00-21.30  
Sted: Fjell kirke 
Bevertning: Christian 
Åpning: Christoffer 
Referent: Ingvild 

Tilstede: Anita Helgerud Johansen, Berit Bastiansen, Christoffer Tjelle, Eilin Ekeland, 
Egil Fladmark, Christian Theiste, Jorunn Lyng Haugseth (stabsleder), Ingvild Tågvold 
Flaten. 

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

 

Saksliste:  

   
Sak  20/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak  21/22 Godkjenning av protokoll 

Protokollen fra møtet 23. februar 2022 er tidligere sendt ut. Ingen kommentarer. 

Vedtak: Protokollen fra møtet 23. februar 2022 er godkjent.  

 

Sak          22/21  Refleksjon etter brannen på Fjell 

Austad Fjell menighet ønsker å være en møteplass for alle, og være en viktig aktør i 
bydelen. Vi har nå hatt en lokal dramatisk hendelse. Hvordan taklet vi det?  

Diakon Signe og stabsleder Jorunn har sammen laget en rapport. Stabsleder Jorunn ga 
MR en orientering. Fjell kirke med sin stab og frivillige ble en viktig aktør i lokalmiljøet 
og den store klesinnsamlingen ble lagt til underetasjen i kirken. MR roser det store 
arbeidet stab og frivillige har gjort. Frivillige fra hele Drammensområdet samordnet seg 
fort og bidro til den store dugnaden.  

Vedtak: MR støtter at det før påske gjennomføres en markering for alle frivillige som har 
gjort en innsats.  

 



   
 

   
 

 

 

 

Sak             23/22              Helhetlig menighetsplan 
Vi har tidligere vedtatt at vi ønsker å være en pilotmenighet til å utvikle helhetlig 
menighetsplan. Christoffer orienterer om arbeidet så langt. 

Vedtak:MR vil få tilgang til det digitale verktøyet. Kick off mandag 28.3. kl 19 i Fjell kirke 
ved to representanter fra Tunsberg bispedømmeråd sammen med representanter fra 
stab og MR.  

Sak                 24/22  Mottak av nye medlemmer 
Vi er nå svært mange flere i menigheten enn før jul, og vi har diskutert mye hvordan 
inkludere og hvordan nå ut med informasjon. Vi må ta en fot i bakken å se hvor vi er nå: 
har infomasjon nådd ut, hvordan ligger vi an med film og enhetlig format på 
informasjonsbrosjyre, og skal vi lage et markeringsarrangement? Vil en utegudstjeneste 
på Austad Gård være en god ide? 

MR eterlyste arbeidet med informasjonsfilm og enhetlig utformet 
infobrosjyre/semesterprogram laget av et profesjonelt byrå/designer. Dette arbeidet 
ligger fortsatt på vent. 

Vedtak:MR ønsker en utegudstjeneste på Austad gård søndag 15.5.kl 18. En 
gudstjeneste som favner bredt med kulturelle innslag og cafeteria. Alt med en tydelig 
markedsføring: FaceBook annonser,stand på Coop Extra,invitasjon i postkassene 
spesielt til nye medlemmer i Austadområdet. 

Sak          25/22  Orienteringssaker 

Anita orienterte fra møtet i Fellesrådet 14.3.Takk og ros til Austad Fjell menighet for 
innsatsen i forbindelse med brannen på Fjell 9.3. Fellesrådet har mottatt en 
tilstandsvurdering av alle kirkene i Drammen, som skal synliggjøre hvilke behov 
Fellesrådet har for investeringer og bruk i budsjettbehandling. Toaletter i vår 
underetasje står på listen. Fellesrådet tar tilstandsvurderingen til etterretning. 
Fellesrådet ber administrasjonen om å utarbeide en prioritert liste ut ifra rapporten som 
foreligger med foreslåtte tiltak. 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.   

Sak               26/22  Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 

 


