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Møteprotokoll  
Tønsberg kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 02.03.2021 kl. 17:00 
Møtested: På Teams 
Arkivsak: 19/00377 
  
Til stede:  Petter Holm (Tønsberg domkirke  menighetsråd), Thorvald 

Hillestad (Våle menighetsråd), Knut Vermund Kvilhaug (Søndre 
Slagen menighetsråd), Elin-Merete Fortuck (Slagen 
menighetsråd), Einar Kirkevold (Ramnes menighetsråd), Anne 
Gran Bore (Fon menighetsråd), Anastasi Zannas (Undrumsdal 
menighetsråd), Kari Frey Stokke (Vivestad menighetsråd), Marta 
Botne (Domprosten i Tønsberg), Stine Næss Askjer (Tønsberg 
kommune)(Delvis møtt), Carsten Furuseth (Tønsberg kirkelige 
fellesråd) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Henry Smidsrød (Sem menighetsråd) for Harald Rudland Larsen 

  
Forfall:  
  
Andre: Jorun Borge og Bent Hansen fra Tønsberg kirkelige fellesråd. 
  
Protokollfører: Carsten Furuseth 
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17/21 
Orienteringer 
 
 
 
Sted, 19.03.2021 
 
Petter Holm 
 

Carsten Furuseth 
Sekretær 
 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

9/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 9/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

 
Godkjenning av protokoll 

10/21 Godkjenning av protokoll fra møte 26.1.2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 10/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
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Protokollen fra møte 26.1.2021 i Tønsberg kirkelige fellesråd godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Protokollen fra møte 26.1.2021 i Tønsberg kirkelige fellesråd godkjennes. 
 

 
Saker til behandling 

11/21 Godkjenning av årsregnskap 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 11/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Årsregnskap for drift og investering godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Årsregnskap for drift og investering godkjennes. 
 

 

 

 

12/21 Årsmelding for "nye" Tønsberg kirkelige fellesråd 2020 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 12/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Vedlagte årsmelding 2020 for «nye» Tønsberg kirkelige fellesråd godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 

 
Møtebehandling 

Marta Botne savnet informasjon i innledningen om gudstjenesten 12.januar i Ramnes 
kirke som markerte at soknene i Re nå ble en del av Domprostiet. Det bør også 
nevnes at konfirmasjonene ble flyttet til høsten. Dette settes inn i årsmeldingen. 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Vedlagte årsmelding 2020 for «nye» Tønsberg kirkelige fellesråd godkjennes. 
 

 

13/21 Valg av oppvarmingsmetode for Søndre Slagen kirke - jfr. sak 
54/20 (møte 3.11.20) 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 13/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar at ny oppvarming av Søndre Slagen kirke gjøres 
etter alt. 2 i sak 54/20 – IR Therm IQ ovner montert under benker. Hvis det er mulig 
vil enkelte av benkene kunne kobles fra hvis behov for plass. På grunn av lang 
avstand mellom benkene og yttervegger og alter skal det plasseres vegghengte 
ovner. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 

 
Møtebehandling 

Driftsleder Jorun Borge gikk gjennom prosjektet og nevnte også mulige løsninger for 
å varme opp arealene langs vindusveggen og rundt alteret. Her er det ingen benker 
man kan bruke. 
 
 
Votering 
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Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar at ny oppvarming av Søndre Slagen kirke gjøres 
etter alt. 2 i sak 54/20 – IR Therm IQ ovner montert under benker. Hvis det er mulig 
vil enkelte av benkene kunne kobles fra hvis behov for plass. På grunn av lang 
avstand mellom benkene og yttervegger og alter skal det plasseres vegghengte 
ovner. 
 

 

14/21 Forslag investeringsbudsjett 2021 og orientering om 
investeringer for årene 2022-2024 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 14/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Vedlagte budsjett for investeringer 2021 vedtas og informasjon om planlagte 
investeringer 2022-2024 tas til orientering. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 

 
Møtebehandling 

Jorun Borge og Bent Hansen gikk gjennom foreslåtte investeringer 2021 på bygg og 
gravplass. 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Vedlagte budsjett for investeringer 2021 vedtas og informasjon om planlagte 
investeringer 2022-2024 tas til orientering. 
 

 

 

 

15/21 Søknad fra Jan Brendalsmo om økonomisk tilskudd til 
utgivelse av bok om Tønsbergs middelalderkirker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 15/21 
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Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd bevilger kr. 5 000,- til utgivelse av bok om 
middelalderkirker og andre religiøse stiftelser i Tønsberg i middelalderen skrevet av 
Jan Brendalsmoe. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd bevilger kr. 5 000,- til utgivelse av bok om 
middelalderkirker og andre religiøse stiftelser i Tønsberg i middelalderen skrevet av 
Jan Brendalsmoe. 
 

 

16/21 Åpen post 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 16/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Ikke aktuelt her. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 

 
Møtebehandling 

Det kom to spørsmål til åpen post. 
1. Anastasi Zannas fra Undrumsdal menighetsråd meldte ifra om at sakristidøren 

i Undrumsdal kirke er vanskelig å åpne. Driftsleder Jorun Borge orienterte om 
årsak og hva som er planlagt. Dørbladet ligger på utsiden av vegglivet og 
dermed er ikke døren beskyttet mot fuktighet. Dette gjør at døren trutner og 
blir vanskelig få opp. Det er planlagt å sette et beslag over døren for å se om 
det kan løse problemet. Hvis ikke det fungerer vil andre tiltak bli vurdert. 
Veien til HC toalettet (ved kirkestua) er gruset og gjør det vanskelig for 
bevegelseshemmede å komme seg dit.Kan noe gjøres med dette? Leder for 
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gravplassene Bent Hansen orienterte om at det er planlagt å se på dette 
denne våren. 
 

2. Knut V. Kvilhaug fra Søndre Slagen menighetsråd tok opp emnet om mer 
diakoni i Søndre Slagen menighet. Området har en del utfordringer knyttet til 
ungdommer og det er viktig at det settes inn tiltak også fra kirkens side. 
Søndre Slagen menighetsråd ønsker finansiering av diakonstillingen med 
midler fra Bispedømmerådet slik som de øvrige diakonstillingene i 
fellesrådsområdet har. Han stilte spørsmålet om søknaden som ble laget 
våren 2020 kan sendes inn selv om det ikke er annonsert midler fra 
Bispedømmerrådet. 
Kirkeverge Carsten Furuseth orienterte om at det ikke er lyst ut noen ekstra 
midler til diakoni i Tunsberg Bispedømmeråd nå, men at vi følger nøye med på 
nyheter fra Bispedømme. Domprost Marta Botne fortalte at hun sitter i Fagråd 
for Diakoni i Tunsberg Bispedømme og kan gjennom det orientere om behovet 
og utfordingene i Søndre Slagen menighet. 

 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Ikke aktuelt her. 
 

 

 

 

 
Orienteringssaker 

17/21 Orienteringer 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021 17/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Ingen vedtak her. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 02.03.2021: 
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Møtebehandling 

Det ble orientert om vedlikeholdsplaner for bygg 2021-2024 av Jorun Borge. 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Ingen vedtak her. 
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