
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn                     

Telemark menighet     

    

   

 
REFERAT FRA 
MØTE I MENIGHETSSTYRET 24.05.2022 

 
EMNE: Møte nr. 5/22 Sak 41/22 – 52/22 
MEDL.: Fred Arve Fahre, Eva Bjørntvedt, Helene Fahre Kaasa, Inger-Mari 

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

FORFALL: Helene F K (kl 1800 – 2000)  
KOPI TIL: Medlemmer av menighetsstyret og eldsterådet, DELKs 

hovedkontor, 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 24.05.2022 kl 1800 - 2100 
INNKALT AV: Terje M Sletten  
REFERENT: Grethe Marie Minnesjord 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Begge varamedlemmer deltok i møtet.  
Kl 2000 – 2100 ble det gjennomført en kort intern opplæring i styrearbeid.  
 
Andakt:  Eva B 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
SAK 41/22  Godkjenning av referat fra møte 19.04.2022.  
 
  Vedtak:  
  Referat fra møte 19.04.2022 ble godkjent. 
   
   
SAK 42/22 Økonomisaker 
  Aktuelle saker: 

1. Gaveoversikt 1. kvartal 2022  
2. Samtale om hvordan vi kan rekruttere en ny økonomimedarbeider 

(kasserer) som kan ta over etter Ole Gunnar fra kommende årsskifte. 
Ole Gunnar ønsker avløsning etter en hektisk periode med mye 
ekstra arbeid ifm. kirkebyggprosjektet. Aktuelle kandidater ble drøftet. 

3. Andre økonomisaker 
 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar informasjon om økonomisaker til orientering, og 
arbeider videre med å få på plass en ny økonomiressurs fra kommende 
årsskifte. Menighetsstyret vil takke Ole Gunnar spesielt for meget 
profesjonell bistand og omfattende arbeid med økonomisaker for 
menigheten i mange år. 
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SAK 43/22 Aktuelle arrangementer  

Overordnet ansvar for arrangementer er fordelt mellom styrets 
medlemmer. Det ble tatt en gjennomgang av status for arrangementer 
der planlegging er i gang: 
o Fjordglimtleir sommeren 2022 (13.07 – 17.07). (ansvar: Eva).  
o Menighetstur: Oppfølging etter forrige møte – Luksefjell kapell 

21.08.2022 (ansvar: Grethe) 
o Familieleir på Bondal: Det arbeides med å arrangere en eventuell 

siste familieleir på Bondal fjellstue før salg av eiendommen. (Ansvar: 
Hans Petter N) 

o Nabofest på Skauen: Onsdag 31.08.2022. Tilbakemeldinger etter 
utfordring til menigheten pr e-post (ansvar: Hans-Martin F)  

o Neste menighetsmøte: Onsdag 21.09.2022. Menigheten oppfordres 
til å melde inn saker. (ansvar: Terje). 

o Menighetsfest: Onsdag 05.10.2022. Vi inviterer til menighetsfest for å 
markere takknemlighet for både solid dugnadsinnsats, forbønn, gaver 
og fellesskapet mellom generasjoner. (ansvar Grethe). 

o Alpha-kurs: Arrangeres seks onsdager før nyttår og seks onsdager 
etter nyttår. Planlegging er i gang. Kandidater til å ivareta praktisk 
gjennomføring ble drøftet, og kandidater forespørres. (Ansvar: Fred 
Arve F og Terje S) 

o Juletrefest: Onsdag 04.01.2023 (ansvar: Inger-Mari). 
 

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

 

 
SAK 44/22 Vedtekter og organisasjonskart for DELK Telemark 

Det vises til sak 35/22 fra styremøtet 19.04.2022. Utkast til vedtekter og 
organisasjonskart for DELK Telemark ble drøftet. 

 
Vedtak: 
Menighetsstyret drøftet utkast til vedtekter og organisasjonskart for DELK 
Telemark. Momenter fra drøftingen innarbeides i utkastene før disse 
legges fram for menighetsmøtet 21.09.2022 for godkjenning.  

 
 
SAK 45/22 Instruks for menighetsstyret 

Det vises til sak 34/22 fra styremøtet 19.04.2022. Utkast til styreinstruks 
ble drøftet. 

 
Vedtak: 
Instruks for menighetsstyret godkjennes med de endringer man var enige 
om i møtet. Justert dokument legges fram for menighetsmøtet 
21.09.2022 til orientering.  
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SAK 46/22 Informasjon fra eldsterådet 
  Fred Arve F orienterte om aktuelle saker fra eldsterådet: 

• Positive erfaringer om rolledeling mellom Eldsteråd og Menighets-
styre i forhold til avlastning for administrative oppgaver 

• Liturgisaken 

• Alpha-kurs og planlegging 

• Arbeidsgruppe Sang og Musikk: Planlegging av «Julen i ord og toner» 
og Julekonsert. 

• Skolens kristendomsdager – samarbeid skole og menighet. 
 

Vedtak: 
Menighetsstyret tar informasjonen til orientering. 

 
 
SAK 47/22 Fra Drifts- og eiendomsutvalget 

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

• Status i forhold til landskapsplan, jfr e-post fra Børve Borchsenius 
Arkitekter til Skien kommune 11.05.2022 

• Dugnadsarbeid på uteområdet er tilnærmet ferdig 

• Innvendig merking av dører 

• Utvendig skilting 

• Kameraovervåking ved kirkebygget 

• Dialog med natteravner 

• Fast opplegg/plan for dugnader framover. 
 

Vedtak: 
Menighetsstyret tar informasjonen til orientering. 

 
 
SAK 48/22 Referatsaker 

o Referat fra møte i hovedstyret i DELK 29 – 30.04.2022 
o Referat fra møte i eldsterådet 07.04.2022 
o Referat fra arbeidsgruppe sang og musikk 28.04.2022 
o Referat fra møte i eldsterådet 12.05.2022 
o E-post 19.05.2022 med kopi av klage datert 22.04.2022 til Skien 

kommune på lys i kors på Skauen kirke 
o E-post 23.05.2022 om Bondal fjellstues framtid 

 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar referatsakene til orientering. 

 
 
SAK 49/22 Informasjon fra møte i Samarbeidsrådet i DELK 25 – 26.03.2022 

Eva orienterte kort fra møtet. I møtet var det spesiell fokus på satsing på 
barn og unge i DELK. Sakspapirer og protokoll fra møtet var oversendt 
styrets medlemmer.  

 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar informasjonen til orientering. 
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SAK 50/22 Strategi for DELK 2022 – 2025 – oppfølging i menigheten 

Strategidokumentet ble godkjent av DELKs generalforsamling i sep 
2021. Styret drøftet hvordan vi kan konkretisere mål og handlingsplaner 
for vår virksomhet basert på dette dokumentet. 

 
Vedtak: 
Menighetsstyret planlegger et opplegg i menighetsmøtet 21.09.2022 
hvor menigheten blir utfordret til å drøfte og komme med innspill. Forslag 
til opplegg legges fram i styremøtet 30.08.2022.. 

 
 
SAK 51/22 Eventuelt 

Det ble fastsatt følgende møteplan for 2. halvår 2022: 30.08, 27.09, 
25.10, 22.11 (tirsdager) 

 
 

SAK 52/22 Intern opplæring i styrearbeid 

Det ble gjennomført intern opplæring i styrearbeid. Etter avtale ble det 
brukt plansjer som Tom E Asp brukte ved tilsvarende opplæring for 
hovedstyret i DELK i april 2021. Plansjene sendes til styremedlemmene 
i ettertid.  

 
 
 

 
 
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   Styremedlem  
 
 


