
   
 

   
 

 

Protokoll menighetsrådsmøte 

Dato: 24. august 2022  kl 19-2130  

Sted: Fjell kirke 

Åpning: Christoffer 

Bevertning: Halldis 

Referent: Ingvild 

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

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

 

Saksliste:    

Sak  41/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Sak  42/22 Godkjenning av protokoll 

Protokollen fra møtet 8. juni er tidligere sendt ut. Ingen kommenterer er kommet inn. 

Vedtak: Protokollen fra møtet 8. juni 2022 er godkjent.  

 

Sak          43/22 Bispevisitas 

Biskop Jan Otto har meldt at han kommer på visitas uke 3 2023 til Austad Fjell, Tangen og Strømsø og 
Svelvik menigheter, se vedlegg. Menighetene er invitert til å komme med innspill til programmet. Det 
hører med noen faste elementer, men vi kan komme med innspill på hva vi ønsker han skal gjøre 
eller oppleve hos oss. 

Vedtak: Vi ønsker å vise fram Nabocafeen, et spennende kulturarrangement,gjerne der biskopen selv 
deltar, eventuelt Gøy med musikk, Små og storegudstjeneste eller en Dialoggudstjeneste.  Innspillene 
fra MR tas med inn i planleggingsmøtet med prost/kirkeverge.  

 

Sak  44/22 Gjennomgang av høstens program 

Høstens program ettersendes. 

Vedtak: Høstens program tas til etterretning. MR bidrar med bekjentgjøring via eget nettverk.  

 

Sak     45/22  Oppussing av kjelleren – oppfølging av sak 13/22 

I sak  13/22, Oppussing av kjelleren, står det i innkallingen: 



   
 

   
 

Menighetsrådet har vedtatt at vi skal pusse opp underetasjen etter hvert som vi har midler til 
det. En liten arbeidsgruppe har hatt en befaring, og foreslår følgende tiltak (I prioritert 
rekkefølge) 

1. Utbedre/bytte vinduer for å kunne lukke disse helt  
2. Oppretting av dører (hengsler – dørblad – karmer). 
3. Fullføre gjenstående malerarbeider. 
4. Bytte alle termostater med digital avlesning med nattsenking. 
5. Bytte takplater. 
6. Gulvbelegg inngangsparti. 
7. Oppgradere toaletter.  
8. Diverse småting. 

 
Som referatet fra møtet med Fellesrådet viser, vil det kunne diskuteres om ikke Fellesrådet har 
noe medansvar for toalettene nede siden det kun er ett toalett oppe. 
Menighetsrådet må beslutte hvem som har ansvar for søknader om midler, og hvem som 
holder i prioriteringen av tiltakene. 

Og vi fattet følgende vedtak:  

Christoffer Tjelle med bistand av Anita Helgerud Johansen tar et overordnet ansvar for at det 
søkes om midler relevante steder. Jørgen Haugseth utpekes til prosjektleder og holder i 
trådene på opppussingen. Bruk av frivillige vurderes til enkle og avgrensede oppgaver. 

Før vi kan begynne å søke midler etc, trenger vi et kostnadsoverslag av prioriterte oppgaver, og en 
tydeliggjøring av vårt og kirkevergens ansvar. 

Vedtak: Eilin avklarer med kirkevergen om fordeling av utgifter med nye toaletter i underetasjen. 
Kirketjener innhenter prisoverslag i henhold til prioritert liste. Christoffer og Anita følger med på 
/følger opp aktuelle steder å søke om midler.   

 

Sak     46/22  Utleie av kirkerommet eller menighetssalen  

Det er kommet en forespørsel fra en serbisk ortodoks menighet om å leie rom i kirken en gang pr 
mnd. MR må diskutere om det er noe som er til hinder for dette, og hva prisen i så fall skal være. 

Vedtak: Menighetsrådet stiller seg positve til å leie ut kirkerommet/peisestue/kjøkken til serbisk 
ortodoks menighet en søndag pr måned. Første gang til kr 5000. Christoffer er i dialog med 
kirkeverge/prost om hvordan leie skal fordeles mellom menighet og fellesråd. 

 

Sak     47/22  Økonomirapporter 

Se vedlegg. 

Vedtak: Økonomirapport tas til etterretning. Anita følger opp enkeltsaker. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Sak     48/22  Orienteringer 

• Stabssituasjonen. 
Ny situasjon med færre ansatte og ingen stabsleder. Viktig å kommunisere behov til 
kirkeverge. 

• Arbeidet med konfirmantene. 
Kateket Stine har siden forrige MR sagt opp sin stilling i Austad Fjell og Strømsø 
Tangen.Stillingen er utlyst og det kom bare en mulig aktuell søker til stillingen.Søknadsfrist 
utvidet til 18.9.Ingvild er vår representant  i Innstillingsutvalget. Konfirmantene presenteres i 
gudstjenesten 4.9. Staben ved Christoffer har ansvar for konfirmantundervisningen til ny 
kateket er ansatt. 

• Fellesrådet 
Vi trenger råd om ENØK-tiltak. Dette spilles inn til FR. 

• Referat generalforsamling Kirkelig Gravferdsbyrå. 

   

Sak     49/22  Eventuelt 

Vedtak:MR setter opp utleiepris med 20 prosent mellom 1.11. og 1.4. pga høye strømpriser. Staben 
kommuniserer dette til leietakere/nettsiden. 

 

 

 


