
   
 

   
 

 

Protokoll menighetsrådsmøte 

Dato: 28. september 2022  kl 19-21.30  

Sted: Fjell kirke 

Åpning: Christoffer 

Referent: Ingvild 

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

Ikke tilstede: Halldis Kirkeng, Mariette Korsrud. 

 

Saksliste:    

Sak  50/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Sak  51/22 Godkjenning av protokoll 

Protokollen fra møtet 24. august er tidligere sendt ut. Ingen kommentarer er kommet inn. 

Vedtak: Protokollen fra møtet 24. august 2022 er godkjent.  

 

Sak          52/21  Bispevisitas 

Det har vært jobbet litt videre med ideene rundt bispevisitas. Christoffer er innkalt på møte med 
prost og kirkeverge, og orienterer MR om hva som er kommet fram der. 

Visitas i vår menighet blir i uke 3- 2023, tirsdag, torsdag og fredag. Visitasgudstjeneste søndag 5.2. 

Kutlurkveld torsdag med tema: «Religionens plass i et flerkulturellt samfunn.»  

Vedtak: Innspillene fra MR tas med inn i det videre arbeidet. Christoffer og Ingvild arbeider videre 
med innholdet sammen med prosten. 

 

Sak  53/22 Strømutgiftene 

Alle kirkene i Drammen og Lier prosti må, som resten av landet, redusere strømutgiftene. Det vil bli 
satt inn målere slik at vi kan se hvor våre utgifter er størst. 

Med bakgrunn i slik kunnskap, hva kan vi i Fjell gjøre av tiltak? 

• Senke temperaturen generelt? 

• Kirkekaffe og gudstjeneste i samme rom? 

• Stenge av flere rom? 

• Redusere aktivitet? 

• Annet? 



   
 

   
 

Vi ønsker å senke temperaturen i de rom som er i bruk.Lukke dører.Optimalisere aktivitet i samme 
rom på samme dag. Smart styring av varmen. I dialog med kirkevergen er MR interessert i å bistå 
med et nødvendig beløp til dette.Dette kan eventuelt vedtas på mail før neste menighetsrådsmøte 
26.10. 

Vedtak: Innspill fra MR til mulige måter å spare strøm, tas med videre i dialog med kirkevergen. 

 

Sak     54/22  Økonomirapporter 

Se vedlegg 

Vedtak: Økonomirapport tas til etterretning. Anita etterspør våre strømutgifter. 

 

Sak     55/22  Orienteringer 

• Info om kateketstillingen. 

Ny søknadsrunde ga ingen flere aktuelle søkere. Stillingen lyses ut på nytt på nyåret. I 
mellomtiden arbeides det med å skaffe vikar i stillingen. Aktuelle personer meldes Ingvild. 

• Diakoniprosjekt: Integrering av ukrainske flyktninger. 
Menigheten har fått tildelt 50 000 kr fra Kirkerådet til» Frivillighetens innsats for inkludering 
av nyankomne fra Ukraina.» Aktiviteter skal gjennomføres for voksne som har gode 
norskkunnskaper og som deltar i Introduksjonsprogrammet. Ahmet Dogan og Jadwiga Ihlen 
skal lede aktivitetene. 

• Orientere om utleie. 

Ikke flertall i Fellesrådet for vårt innspill om rimeligere leie av kirkerommet til Serbisk-
ortodoks menighet. 

• Info om kontakt med vennskapsmenighet. 
Vi hadde besøk fra vår vennskapsmenighet i Melton, England i mai. Første steg for videre 
samarbeid er at Christoffer og prest i Melton oppretter kontakt.   

Sak     56/22  Eventuelt 

Frivillighetsfesten 17.november. 

Vedtak: MR ønsker å opprettholde dagens JA- komite. 

 

 

NB: Hele staben til MR- møtet 26. oktober: Om samhandling og hva skal til for å bygge menighet? 

 


