
   
 

   
 

 

Protokoll menighetsrådsmøte 

Dato: 27. april 2022  kl 19:00-21.30  

Sted: Fjell kirke 

Bevertning: Eilin 

Åpning: Christoffer 

Referent: Ingvild 

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

Ikke tilstede: Jørgen Haugseth, Mariette Korsrud. 

 

Saksliste:    

Sak  27/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Sak  28/22 Godkjenning av protokoll 

Protokollen fra møtet 23. mars 2022 er tidligere sendt ut. Kommentarer er bakt inn i vedlagte 
versjon. 

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

 

Sak          29/22  Møte med prosten om Austad Fjell menighet sine styrker og utfordringer. 

Prostens referat er sendt alle medlemmer. 

Vedtak: Samtalen tas til etterretning. Vi er takknemlig og glad for besøk av vår nye prost Øystein 
Magelsen. 

Sak  30/22 Sak unntatt offentlighet 

Sak         31/22  Gudstjenesteforordningen 

Det har kommet tilbakemelding fra to av menighetene etter at forslagene til gudstjenesteforordning 
har vært oppe i menighetsmøter og MR. Det foreligger derfor et justert oppsett, men uten endringer 
for Austad Fjell menighet.  
Vedtak: Austad Fjell menighet opprettholder vedtaket om at gudstjenesteforordningen er godkjent 
fra vår side. 

Sak     32/22  Ny vararepresentant til styret i Kirkelig dialogsenter 

Da Bjørnulf Borge ikke lenger sitter i menighetsrådet, er det behov for å oppnevne ny representant til 
styret i Kirkelig dialogsenter. 

 Vedtak: Christian Theiste er nytt varamedlem. 



   
 

   
 

 

Sak     33/22  Orienteringssaker 

• KDD og flytting til Strømsø. Karoline Faber blir ny daglig leder i Kirkelig dialogsenter i 50 

prosent stilling. Kontoret flyttes til Strømsø menighetshus. Karoline blir fast prestevikar i 

Fjell. 

• Nytt fra FBHO nettverket. Nyhetsbrev sendt til alle i MR.  

• Helhetlig menighetsplan. Framdrift.  

• Kompisprosjektet: Oppstart nå. Mer info på neste MR møte. 

• Økonomirapport.  

• Arrangementer resten av våren, noen har MR roller i:  

o Dugnad 3.mai kl 16-19. Dugnad ute og  inne. 

o Galina 60 år feires med konsert og selskap 5.5 .kl 19. 

o Avskjedsgudstjeneste for Ivar med påfølgende kirkekaffe og deretter konsert 8.5. MR 

har ansvaret for kirkekaffen. 

o Utegudstjenesten 15.5. på  Austad gård kl 18 med hornorkester og allsang/solo. 

Stand ved Extra på Austad lørdag 14.5. 

o Kjoleslipp lørdag 21.5.kl 13  

o Konserter: Fine Blend 1.6. Egen invitasjon til alle frivillige. Saksofonkonsert lørdag 11. 

juni. 

o Frivillighetens dag 12. juni – AU forslår at vi ikke markerer den dagen spesielt da det 

er mange andre arrangementer denne våren. 

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning  . 

Sak     34/22  Eventuelt 

- Områdeleder til årets TV-aksjon i oktober. Meld navn til Eilin. 
 

- Fra Trosopplæringsutvalget/kateket Stine om konfirmantundervisning. 

Vedtak: MR ønsker fleksibilitet i forhold til antall konfirmanter. Konfirmasjonsundervisningen ønskes 
en kombinasjon av «hos oss» i Fjell og sammen med Tangen. 

 

 

 


