
 

 
 

Møtebok 
 

Råd: Frøyland og Orstad sokneråd 
Møtestad: Frøyland og Orstad kyrkje 
Dato: 11.05.2021 
Tid: Kl. 19:00 - 22:00 

 
 
Følgende medlemmer møtte: Rolle: 
Bjørg Mikalsen Medlem 
Helen Hetland Mori Medlem 
Marie Klakegg Grastveit Leiar 
Marita Teigen Gamlemshaug Andre 
Morgan Fjelde Medlem 
Peter Reilstad Medlem 
Tor Arne Laland Medlem 

 
Forfall meldt fra følgende 
medlemmer: 

 Følgende varamedlemmer 
møtte: 

 

Jon Lende    
Bjørg Nese 
 
 
 
 
Orstad, 27.05.2021 
 
 
Marie Klakegg Grastveit 

soknerådsleder 
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Sakliste 
Sak nr. Sakstittel  
21/031 Godkjenning av innkalling  

21/032 Godkjenning av referat  

21/033 Orienteringssaker  

21/034 Innspill til Klepp kyrkjelege fellesråds budsjett 2022  

21/035 Visjonskultur ala Eaglebrook - del 2  

21/036 Ettåring i FOK skoleåret 2021/2022  

21/037 Datoer for soknerådsmøter høsten 2021  

21/038 Menighetsutvikling - satsing på streaming som en dør inn 
i menigheten? (forts. av sak) 

 

21/039 Eventueltsaker  
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1766 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 03.05.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/031 Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021 

 
 

Godkjenning av innkalling 
 
Saksopplysningar: 
Innkalling legges frem for godkjenning.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Innkalling godkjennes.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021: 
 
Jon Lende og Bjørg Nese meldte forfall til møtet.  
 
Saken om menighetsutvikling og streaming ble utsatt til soknerådsmøtet i juni.  
 
 
FOS- 21/031 Vedtak: 
Innkalling ble godkjent.  
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1767 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 03.05.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/032 Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021 

 
 

Godkjenning av referat 
 
Saksopplysningar: 
Referat fra forrige møte legges frem for godkjenning.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Referat fra forrige møte godkjennes.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021: 
 
 
 
FOS- 21/032 Vedtak: 
Referat fra forrige møte ble godkjent.  

 
Vedlegg: 
Møtebok fra soknerådsmøte 27. april 2021 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1768 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 03.05.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/033 Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021 

 
 

Orienteringssaker 
 
Saksopplysningar: 
 
1) Orientering fra stab, inkludert oppdatering i tilknytning til menighetsarbeid i koronatider 
 
 
2) Givertjeneste, jf. vedl. 1 
 
 
3) Referat fra AU-møte 30. april, jf. vedl. 2 
 
 
4) Andre referat 

· Ingen 

5) Bakgrunn og retningslinjer for vedlikeholdsfond teknisk utstyr, jf. vedl. 3.  
 
Det er utarbeidet bakgrunn og retningslinjer for vedlikeholdsfondet for teknisk utstyr. Dette 
legges frem for soknerådet som en orienteringssak.  

 
Forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021: 
 
1) Orientering fra stab, inkludert oppdatering i tilknytning til menighetsarbeid i koronatider 
 

· 8 konfirmanter ble konfirmert i helga. De resterende 42 konfirmeres i august. 
  

· Det planlegges for oppstart av fysiske gudstjenester mandag 24. mai kl. 1030. Kirkas 
fødselsdag blir også fødselsdag for å møtes igjen! 
 

· Det var noen runder med prosten forrige uke angående gudstjenester o.l. og hvem 
som kan sitte sammen. Flere steder har en pratet om kohorter og ikke husstander. 
Det er nå presisert at det kun er husstander som kan sitte sammen under denne type 
arrangement, og vi er bedt om å følge opp dette i tiden fremover.  
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· Vi har mottatt tilbud på både låsesystem og nytt gulv i kirka, og disse tilbudene er spilt 
videre til kirkevergene i Time og Klepp. Det ene tilbudet på gulv i kirka var høyt, og vi 
har derfor jobbet med å få på plass en tredje aktør.  
 

· Stab er i gang med planlegging av høsten. Oppstart blir med friluftsgudstjeneste 15. 
august.  

 
2) Givertjeneste, jf. vedl. 1 
 
Givertjenesten er et takknemlighetsområde, men det ble også gjort oppmerksom på at 
givertjenesten ikke har økt i takt med årets budsjett.  
 
 
3) Referat fra AU-møte 30. april, jf. vedl. 2 
 
Ingen kommentarer.  
 
 
4) Andre referat 
 
Ingen kommentarer.  
 
 
5) Bakgrunn og retningslinjer for vedlikeholdsfond teknisk utstyr, jf. vedl. 3.  
 
Ingen kommentarer.  
 
 
FOS- 21/033 Vedtak: 
Sakene ble tatt til orientering.  

 
Vedlegg: 
Vedl. 1 - givertjeneste april 2021 
Vedl. 2 - referat fra AU-møte 30. april 2021 
Vedl. 3 - vedlikeholdsfond teknisk utstyr - bakgrunn og retningslinjer 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1771 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 05.05.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/034 Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021 

 
 

Innspill til Klepp kyrkjelege fellesråds budsjett 2022 
 
Saksopplysningar: 
Klepp kyrkjelege fellesråd har bedt om innspill fra soknene når det gjelder budsjett for 
2022. Vedlagt følger forslag til innspill til budsjett fra Frøyland og Orstad kyrkjelyd.  
 
I tillegg til vedlagte innspill, er det allerede spilt inn to andre saker som skal tas direkte med 
Klepp og Time kommune. Dette gjelder nytt låssystem og nytt gulv i kirkesal, jf. 
orienteringssak på forrige soknerådsmøte.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Vedlagte forslag til innspill til budsjett for 2022 oversendes Klepp kyrkjelege fellesråd.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021: 
 
 
 
FOS- 21/034 Vedtak: 
Vedlagte forslag til innspill til budsjett for 2022 oversendes Klepp kyrkjelege fellesråd.  
 

 
Vedlegg: 
FOK - innspill til fellesrådets budsjett 2022 
FOK - innspill til fellesrådets budsjett 2022 - oversikt over serviceavtaler 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1773 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 05.05.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/035 Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021 

 
 

Visjonskultur ala Eaglebrook - del 2 
 
Saksopplysningar: 
På soknerådsmøtet 27. april 2021 ble det gjort følgende vedtak i denne saken:  
 
Saken tas til orientering, men tas opp igjen på neste soknerådsmøte med tanke på arbeid 
med denne modellen videre. 
 
Det foreslås at det settes ned en arbeidsgruppe som jobber frem en lokal variant av 
modellen som Eaglebrook bruker for å beskrive visjonskultur. Forslag til navn på personer 
til en slik arbeidsgruppe legges frem i soknerådsmøtet.  

 
Forslag til vedtak: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe som jobber frem en lokal variant av modellen som 
Eaglebrook bruker for å beskrive visjonskultur.  
 
Arbeidsgruppa vil bestå av følgende personer: (…) 
 
Det tas sikte på å ferdigstille dette arbeidet tidlig høst 2021, og det gis statusoppdateringer 
til soknerådet underveis i dette arbeidet.  

 
Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021: 
 
 
 
FOS- 21/035 Vedtak: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe som jobber frem en lokal variant av modellen som 
Eaglebrook bruker for å beskrive visjonskultur.  
 
Arbeidsgruppa vil bestå av følgende personer:  
1. Marie K. Grastveit 
2. Peter Reilstad 
3. Morgan Fjelde 
4. Marita T. Gamlemshaug 
 
Det tas sikte på å ferdigstille dette arbeidet tidlig høst 2021, og det gis statusoppdateringer 
til soknerådet underveis i dette arbeidet.  
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1774 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 05.05.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/036 Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021 

 
 

Ettåring i FOK skoleåret 2021/2022 
 
Saksopplysningar: 
I tråd med signaler fra soknerådet og tidligere erfaringer i FOK, er det ønskelig å få på 
plass en ettåring for skoleåret 2021/2022 som knyttes opp mot ungdomsarbeidet.  
 
FOK har mottatt en søknad fra en aktuell kandidat til denne type stilling, og har 
gjennomført intervju og referansesjekk. Kandidaten ønsker å følge Bibelskolen i Grimstad 
sitt opplegg for ettåringer.  
 
For FOK sin del vil kostnadene knyttet til en ettåringsstilling for hele skoleåret bli som 
følgende:  

· bolig (kostnad avhengig av type bolig) 
· kostpenger (praksis/opphold på bibelskolen) – ca. 50 000 kroner 
· reisestøtte t/r til samlinger på bibelskolen – begrenset oppad til 5 000 kroner 
· tur til Ukraina 

Det ble satt av midler til ettåring i forbindelse med årets budsjettbehandling, men det er 
ikke tatt med utgifter til bolig i denne summen. Kostnad i forbindelse med en eventuell 
Ukrainatur dekkes av midler satt av til dette formålet.  
   
Kandidaten har fått beskjed om at tilbakemelding på søknad vil komme etter 
soknerådsmøtet 11. mai.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Følgende søker tilbys en stilling som ettåring for skoleåret 2021/2022: (…) 
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021: 
 
 
 
FOS- 21/036 Vedtak: 
Følgende søker tilbys en stilling som ettåring for skoleåret 2021/2022: Thea Milliane 
Frantzen.  
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1775 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 05.05.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/037 Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021 

 
 

Datoer for soknerådsmøter høsten 2021 
 
Saksopplysningar: 
Det foreslås følgende datoer for soknerådsmøter høsten 2021:  

· 31. august (AU – fredag 20. august kl. 0830) 
· 28. september (AU – torsdag 16. september kl. 0700) 
· 26. oktober (AU – torsdag 7. oktober kl. 0700) 
· 23. november (AU – torsdag 11. november kl. 0700) 
· 14. desember (AU – torsdag 2. desember kl. 0700) 

 

 
Forslag til vedtak: 
Datoene for soknerådsmøtene høsten 2021 blir som følgende:  

· 31. august (AU – fredag 20. august kl. 0830) 
· 28. september (AU – torsdag 16. september kl. 0700) 
· 26. oktober (AU – torsdag 7. oktober kl. 0700) 
· 23. november (AU – torsdag 11. november kl. 0700) 
· 14. desember (AU – torsdag 2. desember kl. 0700) 

 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021: 
 
 
 
FOS- 21/037 Vedtak: 
Datoene for soknerådsmøtene høsten 2021 blir som følgende:  

· 31. august (AU – fredag 20. august kl. 0830) 
· 28. september (AU – torsdag 16. september kl. 0700) 
· 26. oktober (AU – torsdag 7. oktober kl. 0700) 
· 23. november (AU – torsdag 11. november kl. 0700) 
· 14. desember (AU – torsdag 2. desember kl. 0700) 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1772 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 05.05.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/038 Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021 

 
 

Menighetsutvikling - satsing på streaming som en dør inn i menigheten? (forts. 
av sak) 
 
Saksopplysningar: 
I soknerådsmøtet 27. april 2021 ble det gjort følgende vedtak i tilknytning til denne saken:  
 
Saken tas opp igjen på ett av de kommende soknerådsmøtene der det gis innspill på 
punktene om økonomi, navn, målsetting og type stilling. 
 
Det er enda ikke avklart om denne saken blir ferdig til soknerådsmøtet i mai eller ikke. 
Status for tidspunkt for behandling og en eventuell sak ettersendes på e-post før 
soknerådsmøtet.  
 

 
Forslag til vedtak: 
(Saken diskuteres i møtet.) 
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021: 
 
 
 
FOS- 21/038 Vedtak: 
Saken utsettes til soknerådsmøtet i juni.  
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1769 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 03.05.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/039 Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021 

 
 

Eventueltsaker 
 
Saksopplysningar: 
Eventuelle saker behandlet under dette punktet vil fremkomme lenger nede i saken etter 
møtet. 
 

 
Forslag til vedtak: 
(Eventuelle saker under dette punktet diskuteres i møtet.) 
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 11.05.2021: 
 
 
 
FOS- 21/039 Vedtak: 
(Det ble ikke behandlet noen saker under dette punktet.) 

 
 
 


