
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn                     

Telemark menighet     

    

     
 
REFERAT FRA 
MØTE I MENIGHETSSTYRET 19.04.2022 

 
EMNE: Møte nr. 4/22 Sak 29/22 – 40/22 
MEDL.: Prest Fred Arve Fahre, Eva Bjørntvedt, Helene Fahre Kaasa, 

Inger-Mari Nomme, Øystein Semb, vara Helene Venheim Foss, 
vara Knut Hvale, Grethe M. Minnesjord (menighetssekretær), 
Terje M Sletten (styreleder)  

FORFALL: Eva B, Øystein S 
KOPI TIL: Alle medlemmer av menighetsstyret og eldsterådet, Torgeir  

Døvik, Skauen kristelige skole v/rektor og styreleder, Skauen  
kristelige barnehage v/styrer og styreleder, Ole Gunnar Foss, B 
Terje Semb. 

STED/TID: Møterom 2.etasje - Skauen kirke 19.04.2022 kl 1800 - 2000 
INNKALT AV: Terje M Sletten  
REFERENT: Grethe Marie Minnesjord 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Andakt:  Fred Arve F 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
SAK 29/22  Godkjenning av referat fra møte 15.03.2022.  
 
  Vedtak:  
  Referat fra møte 15.03.2022 ble godkjent. 
   
 
SAK 30/22 Årsmøtet i DELK Telemark onsdag 30.03.2022 – oppfølging  

Følgende sak må følges opp, jfr referat fra møtet: 
o Tilbakemelding til styret i Bondal fjellstue. 
 
Vedtak: 
Menighetsstyret ber Grethe oversende vedtak fra sak 09/22 i menighets-
møtet 30.03.2022 til styret i Bondal fjellstue. 

 
 
SAK 31/22 Økonomisaker 
  Aktuelle saker: 

1. Møte skole - menighet fredag 18.03.2022 om økonomi (Terje) 
2. Innkjøp av hjertestarter og førstehjelpsutstyr (Grethe) 
3. Det settes fokus på fast givertjeneste til misjon og menighet (preste-

tjeneste) en søndag i året, samt på menighetsmøtet 21.09.2022 
 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar informasjon om økonomisaker til orientering, og 
godkjenner anskaffelse av hjertestarter mv. til ca. kr 20.000. 



2 
 

SAK 32/22 Aktuelle arrangement  

Menighetsstyret tok en gjennomgang av status for arrangementer der 
planlegging er i gang: 
o Fjordglimtleir sommeren 2022 (13.07 – 17.07). Status og fordeling av 

ansvar mellom eldsteråd og menighetsstyre (ansvar: Eva).  
o Menighetstur: Tilbake i tid har det vært noen tradisjoner for 

menighetsturer – Stranda kapell, Akkerhaugen/Norsjø (Valebø, 
Svartdal) osv. Temaet ble drøftet, og det var enighet om å sjekke 
muligheten for å leie Luksefjell kapell 21 eller 28.08.2022, og med 
opplegg for barn/barnefamilier (ansvar: Grethe). 

o Nabofest på Skauen: Etableres som årlig tradisjon. Forslag: Onsdag 
31.08.2022. Det settes sammen en gruppe som arbeider med dette 
(ansvar: Grethe). 

o Neste menighetsmøte: Vi legger opp til to møter i året. Til dette møtet 
oppfordres menigheten til å melde inn saker. Forslag: Onsdag 
21.09.2022 (ansvar: Terje). 

o Menighetsfest: Det inviteres til menighetsfest for å markere 
takknemlighet for både solid dugnadsinnsats og fellesskapet mellom 
generasjoner. Forslag: Onsdag 05.10.2022 (ansvar Grethe). 

o Juletrefest: Vi satser på gjennomføring neste vinter, forslag onsdag 
04.01.2023 (ansvar: Inger-Mari). 

 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar gjennomgangen av aktuelle arrangementer til 
orientering. Ansvar for oppfølging fordeles som angitt.  

 
 

SAK 33/22 Brev om økt støtte til misjonsprosjekter 
Alle menighetene i DELK mottok fredag 11.03.2022 brev fra tilsynsmann 
og misjonssekretær om økt støtte til misjonsprosjekter. Brevet ble sendt 
ut til møtet 15.03 og drøftet der. Forslag til svar ble lagt fram i møtet. 
 
Vedtak: 
Menighetsstyret godkjenner forslag til svarbrev med de endringer som 
kom fram i møtet. 
 
 

SAK 34/22 Instruks for menighetsstyret 
En sak om mandat for menighetsstyret er drøftet i styremøtene 15.02 og 
15.03.2022. Det ble vist til orientering på menighetsmøtet 30.03.2022 
hvor det ble gjort følgende vedtak i sak 15/22: «Menighetsmøtet ber 
styret arbeide videre med organisasjonsstruktur, styreinstruks og 
vedtekter, og legge fram forslag for beslutning i et senere møte». Instruks 
for styret i Ryenberget menighet var sendt ut før møtet. Saken ble drøftet.   

 
Vedtak: 
Styreleder legger fram forslag til «Instruks for menighetsstyret» til neste 
styremøte.  Momenter fra drøftingen innarbeides i forslaget. Dokumentet 
legges fram for menighetsmøtet 21.09.2022 til orientering.  
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SAK 35/22 Vedtekter og organisasjonskart for DELK Telemark 
Det ble vist til orientering på menighetsmøtet 30.03.2022 hvor det ble 
gjort følgende vedtak i sak 15/22: «Menighetsmøtet ber styret arbeide 
videre med organisasjonsstruktur, styreinstruks og vedtekter, og legge 
fram forslag for beslutning i et senere møte». Siste versjon av 
vedtektsmal for menigheter i DELK ble ettersendt. Som underlag for å 
drøfte organisasjonskart ble det vist til referat fra menighetsmøtet 
30.03.2022. 

 
Vedtak: 
Styreleder legger fram forslag til vedtekter og organisasjonskart til neste 
styremøte.  Momenter fra drøftingen innarbeides i forslagene. Vedtekter 
og organisasjonskart for DELK Telemark legges fram for menighetsmøtet 
21.09.2022 for godkjenning.  

 
 
SAK 36/22 Informasjon fra eldsterådet 
  Fred Arve F orienterte om aktuelle saker fra eldsterådet: 

o Oppfølging av liturgisaken fra menighetsmøtet 30.03.2022 – liturgens 
plass ved alteret 

o Møteplanlegging 2. halvår 2022 
o Arbeidsgruppe sang og musikk – det er kalt inn til første møte 28.04. 

 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar informasjonen til orientering. 

 
 
SAK 37/22 Fra Drifts- og eiendomsutvalget 

Det ble orientert om aktuelle saker fra drifts- og eiendomsutvalget: 

• Godkjent skiltplan for G/S-veg: Skilt monteres i april/mai. 

• Skilting av kirkebygget: Skilt er anskaffet og monteres i april/mai. 

• Status for omdisponering av det arealet MinGle tidligere disponerte i 
skolens underetasje (tilfluktsrommet) 

• Ny opplæring av kirketjenere i dørlåser, brannvarsling mv 07.04.2022. 
 

Vedtak: 
Menighetsstyret tar informasjonen til orientering. 

 
 
SAK 38/22 Forslag til endring i styringsstruktur for DELK-skolene  

Skolerådet i DELK (Styrelederne i DELK-skolene) har etter oppdrag fra 
Hovedstyret utredet alternative modeller for styringsstruktur for DELK-
skolene. Dokumentet var vedlagt innkallingen. Saken ble behandlet i 
skolestyret på Skauen 10.03.2022, og skal behandles i møtet 
21.04.2022. Informasjon fra første behandling i skolestyret ble gitt.  
 
Vedtak: 
Menighetsstyret ber styreleder i samarbeid med eldsterådets 
representant i styret utarbeide en uttalelse basert på innspill og 
synspunkter som ble drøftet i møtet. 
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SAK 39/22 Referatsaker 
o Mediehåndtering for ansatte og tillitsvalgte i DELK (Godkjent i HS jan 

2022) 
o Referat fra møte i hovedstyret i DELK 03.03.2022 
o Referat fra møte i Drifts- og eiendomsutvalget 15.03.2022 
o Referat fra møte i eldsterådet 17.03.2022 
o Referat fra møte i eldsterådet 07.04.2022. 

 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar referatsakene til orientering. 

 
 
SAK 40/22 Eventuelt 

a. Noen saker til styremøtet 24.05.2022: 
o Instruks for menighetsstyret 
o Vedtekter og organisasjonskart for DELK Telemark 
o DELKs strategidokument 2022 – 2025: Vi drøfter hvordan 

dette bør følges opp i vår menighet 
o Opplæring i styrearbeid 

b. Henvendelse om bruk av småbarnrommet i kirken. Det informeres på 
et søndagsmøte (ansvar: Fred Arve) og det settes opp et oppslag i 
rommet med informasjon om at de mindre barna har prioritet (ansvar: 
Grethe og Helene F K) 

c. Det etableres en gruppe som kan ta ansvar for å arrangere konserter 
i kirken – utfordring sendes ut i neste e-post med informasjon til 
menigheten (ansvar: Fred Arve) 

d. Henvendelse fra arrangør av «Camp Kollmyr 2022» (13-15.05) om å 
stille en voksenperson fra DELK (ansvar: Grethe). 

e. Ungdom utfordres til å bistå med styring av lyd og bilde (PowerPoint) 
på møtene. Drift- og eiendomsutvalget utfordres til å organisere 
(ansvar: Fred Arve).  

 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar sakene til orientering. 

 

 
 
 
Inger-Mari Nomme        Fred Arve Fahre  Helene Fahre Kaasa 
Nestleder         Styremedlem   Styremedlem 
 
 
 
Helene Venheim Foss         Knut Hvale   Grethe Marie Minnesjord 
Varamedlem        Varamedlem   Menighetssekretær  
 
 
 
Terje M Sletten       Eva Kløw Bjørntvedt Øystein Semb 
Styreleder    Styremedlem (sett)  Styremedlem (sett) 
 


