
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn                     

Telemark menighet     

    

    

 
REFERAT FRA 
MØTE I MENIGHETSSTYRET 30.08.2022 

 
EMNE: Møte nr. 6/22 Sak 53/22 – 62/22 
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)  

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 30.08.2022 kl 1900 - 2100 
INNKALT AV: Terje M Sletten  
REFERENT: Grethe Marie Minnesjord 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Varamedlemmer møter på hvert annet møte. Denne gang deltok Helene V F. 
 

Andakt:  Helene V F 
 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
SAK 53/22  Godkjenning av referat fra møte 24.05.2022.  
   
  Vedtak:  
  Referat fra møte 24.05.2022 godkjennes. 
 
   
SAK 54/22 Økonomisaker 
  Det ble orientert om aktuelle saker: 

1. Ofringer pr 07.08.2022 + oversikt 2017 - 2021  
2. Status for rekruttering av ny person i økonomifunksjon (kasserer)  
3. Resultat jan-juli 2022 og balanse 31.07.2022  
4. Vi har fått avregning på menighetsbidrag og gaver til kirkebygg for 2. 

kvartal 2022. Dette var på ca kr 450 000 og er inntektsført i juli 
5. Det er mottatt en testamentarisk gave på kr 535 000 i juli 
6. Rentenivået er sterkt økende. Rentesatsen for 3. kvartal 2022 er på 

3,41%. Rentesatsen for 4. kvartal ligger an til å bli 3,97%. På det 
laveste var rentesatsen 1,94%. Renteøkningen utgjør stor økning i 
våre kostnader; 1% renteendring utgjør ca kr 300 000 årlig 

7. Årsrapport 2021 fra DELKs økonomiutvalg til hovedstyret 
8. Søknad om strømstøtte er sendt inn. 
 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar informasjon om økonomisaker til orientering, og 
arbeider videre med å få på plass en ny økonomiressurs fra kommende 
årsskifte. 
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SAK 55/22 Aktuelle arrangement  
Overordnet ansvar for arrangementer er fordelt mellom styrets 
medlemmer. Det ble tatt en gjennomgang av status for arrangementer 
som er gjennomført og der planlegging er i gang: 
o Fjordglimtleir sommeren 2022 (13.07 – 17.07). Rapport foreligger og 

ble gjennomgått og aktuelle lærepunkter ble notert (ansvar: Eva).  
o Menighetstur: Luksefjell kirke 21.08.2022. Dette bør gjennomføres 

hvert år helgen etter skolestart. Det ble notert noen forbedrings-
områder, spesielt tilrettelegging for barn og unge (ansvar: Grethe) 

o Nabofest på Skauen: Onsdag 31.08.2022. Det er meldt på 86 
personer inkludert 28 fra menigheten. (ansvar: Hans-Martin F) 

o Neste menighetsmøte: Onsdag 21.09.2022. Menigheten oppfordres 
til å melde inn saker. Saksliste og underlag behandles i styresak 
61/22 . (ansvar: Terje)  

o Alphakurs 2021-22: Kort orientering om planlegging og praktisk 
gjennomføring – jfr møte 24.08 (ansvar: Fred Arve) 

o Menighetsfest: Onsdag 05.10.2022. Vi inviterer til menighetsfest for å 
markere takknemlighet for både solid dugnadsinnsats, forbønn, gaver 
og fellesskapet mellom generasjoner. Det ble orientert om 
planlegging så langt. Noen oppgaver (quiz, andakt, takketale, avklare 
serveringshjelp mm.) ble fordelt mellom styremedlemmene. (ansvar: 
Grethe) 

o Juletrefest: Onsdag 04.01.2023 (ansvar: Inger Mari) 
 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar gjennomgangen av aktuelle arrangementer til 
orientering. Ansvar for oppfølging fordeles som angitt. Alle i styret har 
ansvar for å markedsføre arrangementer for å sikre god deltakelse.  

 
 
SAK 56/22 Vedtekter og organisasjonskart for DELK Telemark 

Det vises til sak 44/22 fra styremøtet 24.05.2022. Justert utkast til 
vedtekter og organisasjonskart for DELK Telemark ble drøftet og noen 
justeringer ble gjort. 

 
Vedtak: 
Vedtekter og organisasjonskart for DELK Telemark legges fram for 
menighetsmøtet 21.09.2022 for godkjenning.  

 
 
SAK 57/22 Instruks for menighetsstyret 

Det vises til sak 45/22 fra styremøtet 24.05.2022. Justert utkast til 
styreinstruks ble drøftet og noen justeringer ble gjort.. 

 
Vedtak: 
Instruks for menighetsstyret ble godkjent. Instruksen legges fram for 
menighetsmøtet 21.09.2022 til orientering.  
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SAK 58/22 Informasjon fra eldsterådet 
  Fred Arve F orienterte om aktuelle saker fra eldsterådet: 

• Ungdomsarbeid og MinGle: Henriette og Jarle takkes etter mange års 
solid innsats. Program for høsten er på plass. Det er behov for flere 
ressurser i arbeidet. Dette arbeidet er også et viktig bønneemne.  

• Eldsterådet har hatt besøk av styrer og styreleder i barnehagen. 

• Det er behov for å avklare når eldsterådet og menighetsstyret er 
valgnemnd. 

• Det gjennomføres felleskirkelige bønnemøter i Skien på onsdager i 
november. 

• Det deles ut salmebøker («Pris hans navn») til 4. klasse på skolen 
som gave fra menigheten. 

• Vår trofaste organist i mange år, Hans A Baksaas, flytter til 
Slemmestad.  

• Viktige tema framover er: Barne- og ungdomsarbeid, barnefamilier og 
søndagsskolen. Hvem skal vi samarbeide med? Det utfordres til å 
komme med innspill (jfr dialog om strategi i menighetsmøtet 
21.09.2022). 

 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar informasjonen til orientering. 

 
 
SAK 59/22 Fra Drifts- og eiendomsutvalget 

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

• Henvendelse 23.08.2022 om praktisk tilrettelegging av lokaler for 
søndagsskolen – videre oppfølging ble drøftet 

• Ettårsbefaring 24.08.2022 med entreprenør og underentreprenører 

• Kameraovervåking ved kirkebygget monteres i september 2022 

• Utvendig skilt monteres etter kameraovervåking 

• Innvendig merking av dører 

• Plassering av maleri – gave fra Reidar Kolbrek. Takkebrev sendes. 
Det gis informasjon til menigheten i møte 21.09.2022. 

• Styring av varme og ventilasjon – opplæring av nøkkelpersonell. 

• Behov for opprydding i opptakskassetter, dokumenter, bøker, bilder 
mm. fra Borgeskogen, Borgenheim og Akkerhaugen. I tillegg må 
menighetsarkivet flyttes fra skolen til nytt arkivrom i underetasjen. 
Grethe, B Terje S og Terje M S sørger for å organisere arbeidet. 

 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar informasjonen til orientering. 

 
 
SAK 60/22 Referatsaker 

o Referat fra møte i hovedstyret i DELK 07.06.2022 
o Referat fra møter i eldsterådet 12.05.2022 og 02.06.2022 

 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar referatsakene til orientering. 
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SAK 61/22 Menighetsmøtet 21.09.2022 

Forslag til saksliste ble gjennomgått. Denne er drøftet med eldsterådet. I 
tillegg til informasjonssaker er dette de viktigste sakene i møtet: 
o Vedtekter og organisasjonskart for DELK Telemark, MM-sak 24/22, 

beslutningssak. 
o Samtale i grupper om strategi for DELK 2022-2025 og handlingsplan, 

MM-sak 25/22. Opplegg for samtalegrupper ble drøftet. 
o Økonomi – informasjon og rådgivning, MM-sak26/22. 
I tillegg inviteres medlemmene til å melde inn saker. 

 
Vedtak: 
Menighetsstyret godkjenner saksliste og opplegg for gjennomføring av 
menighetsmøtet. 

 
 
SAK 62/22 Eventuelt 

a. Møteplan 2. halvår 2022: 27.09, 25.10, 22.11 (tirsdager). 
b. Status for salgsprosess Bondal Fjellstue. 
c. Stormøtet i misjonskomitéen 16-17.09.2022 på Bjerkely. Fred Arve 

deltar. 
d. Diakonikonferansen i Grenland 28. – 29.09.2022. Det var enighet om 

å kjøpe billettpakke (10 billetter) for kr 4.500. Grethe koordinerer. 
e. Taushetserklæringer for styremedlemmer ble signert og levert til 

Grethe. 
f. En sak om valgkomité for styret i skolen og styret i barnehagen tas i 

et senere møte. 
g. Styreleder tar medarbeidersamtaler med prest og menighetssekretær 
h. Annonsering av møter: Det gis informasjon i menighetsmøtet 21.09 

om alternativ og kostnader. Øystein undersøker. 
i. Slush-kurs for Between 28. – 29.10.2022. 

 

Vedtak: 
Menighetsstyret tar sakene til orientering og godkjenner kjøp av 
billettpakke (kr 4.500) til Diakonikonferansen i Grenland 2022. 

 
 

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


