
 

 
 

Møtebok 
 

Råd: Frøyland og Orstad sokneråd 
Møtestad: Frøyland og Orstad kyrkje 
Dato: 22.09.2020 
Tid: Kl. 19:00 - 22:00 

 
 
Følgende medlemmer møtte: Rolle: 
Helen Hetland Mori Medlem 
Jon Lende Nestleiar 
Marie Klakegg Grastveit Leiar 
Marita Teigen Gamlemshaug Andre 
Morgan Fjelde Medlem 
Peter Reilstad Medlem 
Tor Arne Laland Medlem 
Bjørg Nese         Varamedlem 
 
Forfall meldt fra følgende 
medlemmer: 

   

Bjørg Mikalsen    
 
 
 
 
 
Orstad, 28.09.2020 
 
 
Marie Klakegg Grastveit 

soknerådsleder 
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Sakliste 
Sak nr. Sakstittel  
20/052 Godkjenning av innkalling  

20/053 Godkjenning av referat  

20/054 Orienteringssaker  

20/055 Besøk av Ommund Rolfsen og Johannes Olsen, NaMU  

20/056 Ny, lokal grunnordning - innspill til arbeidsgruppa  

20/057 Eventueltsaker  
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/901 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 14.09.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/052 Frøyland og Orstad sokneråd 22.09.2020 

 
 

Godkjenning av innkalling 
 
Saksopplysningar: 
Innkalling legges frem for godkjenning.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling godkjennes.  
 
 
Frøyland og Orstad sokneråd 22.09.2020: 
 
 
 
FOS- 20/052 Vedtak: 
Innkalling ble godkjent.  
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/902 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 14.09.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/053 Frøyland og Orstad sokneråd 22.09.2020 

 
 

Godkjenning av referat 
 
Saksopplysningar: 
Referat fra forrige møte legges frem for godkjenning.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Referat godkjennes.  
 
 
Frøyland og Orstad sokneråd 22.09.2020: 
 
 
 
FOS- 20/053 Vedtak: 
Referat ble godkjent. 
 
 
Vedlegg: 
Referat fra soknerådsmøte 25. august 2020 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/809 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 14.09.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/054 Frøyland og Orstad sokneråd 22.09.2020 

 
 

Orienteringssaker 
 
Saksopplysningar: 
 

1. Orientering fra stab 

2. Givertjeneste, vedl. 1 
 

3. Eventuelle avklaringer fra AU-referatet, vedl. 2 
 

4. Andre aktuelle referat:  
· møte i KBU 7. september 2020, vedl. 3 
· møte i Klepp kyrkjelege fellesråd, vedl. 4 

5. E-post med takkehilsen fra prost Kjell Børge Tjemsland, vedl. 5 

 
Forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering.  
 
 
Frøyland og Orstad sokneråd 22.09.2020: 
 
1. Orientering fra stab 
 

· Har vært mye fokus på konfirmanter med både konfirmasjons- og 
presentasjonsgudstjenester.  
 

· Folk virker å ha behov for å treffes. Eksempelvis har det på babysang blitt opprettet 
tre forskjellige grupper.  
 

· Etter en oppstart med mye fokus på hva vi kan og hva vi ikke kan gjøre ifht. 
smittevern, er det godt å være i gang med noe som minner mer om hverdag. Det er 
høy aktivitet og høyt tempo.  
 

· Gjør oss erfaringer med gjennomføring av "nye typer" gudstjenester med 
nattverdsgudstjenester, nattverdsgudstjenester + dåp, og 
trosopplæringsgudstjenester (2 gudstjenester per søndag).  
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2. Givertjeneste 
 
Status for givertjeneste ble sendt ut sammen med sakspapirene.  
 
 
3. Eventuelle avklaringer fra AU-referatet 
 
Ingen kommentarer.  
 
 
4. Andre aktuelle referat 
 
Ingen kommentarer.  
 
 
5. E-post med takkehilsen fra prost Kjell Børge Tjemsland 
 
E-post ble formidlet sammen med sakspapirene.  
 
 
 
FOS- 20/054 Vedtak: 
Saken ble tatt til orientering.  
 
Vedlegg: 
Vedl. 1 - givertjeneste august 2020 
Vedl. 2 - referat - AU-møte 11. september 2020 
Vedl. 3 a - referat - KBU-møte 7. september 2020 
Vedl. 3 b - KBU - nye prosjekter etter møtet 7. september 2020 
Vedl. 4 - referat fra fellesrådsmøte 16. april 2020 
Vedl. 5 - e-post med takk fra prost Kjell Børge Tjemsland 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/904 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 15.09.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/055 Frøyland og Orstad sokneråd 22.09.2020 

 
 

Besøk av Ommund Rolfsen og Johannes Olsen, NaMU 
 
Saksopplysningar: 
FOK har hatt en avtale med Ommund Rolfsen i flere år som gjelder veiledning av 
menigheten i forbindelse med naturlig menighetsutvikling.  
 
Som en del av denne avtalen, vil Ommund Rolfsen også møte soknerådet. Denne gang har 
han i tillegg med seg Johannes Olsen, som har et engasjement i NaMU.  
 
Ommund og Johannes blir med på soknerådsmøtet frem til kl. 21.00, og timen fra kl. 20.00 til 
kl. 21.00 er avsett til tema i tilknytning til NaMU.  
 
Tema for kvelden vil være i tilknytning til 90-dagersmålet som handler om styrking av 
gruppene.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 
 
Frøyland og Orstad sokneråd 22.09.2020: 
 
Ommund Rolfsen og Johannes Olsen fra NaMU deltok i møtet og innledet til samtale om 
styrking av smågrupper. Det ble fokusert på trosspråk og smågrupper.  
 
En liten gruppe jobber videre med å konkretisere 90-dagersmålet som gjelder styrking av 
gruppene: Morgan Fjelde, Peter Reilstad, Marie K. Grastveit og Marita T. Gamlemshaug. 
 
 
FOS- 20/055 Vedtak: 
Det jobbes videre med konkretisering av 90-dagersmålet som gjelder styrking av gruppene.  
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/905 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 15.09.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/056 Frøyland og Orstad sokneråd 22.09.2020 

 
 

Ny, lokal grunnordning - innspill til arbeidsgruppa 
 
Saksopplysningar: 
Prosessen i forbindelse med arbeidet med ny, lokal grunnordning ble behandlet på 
soknerådsmøtet i juni, jf. vedlagt sak fra junimøtet.  
 
Arbeidsgruppa har jobbet frem et utkast til ny, lokal grunnordning som legges frem for 
soknerådet, jf. vedlegg. Det settes av god tid i møtet til samtale og eventuelle innspill til 
utkastet.  
 
Blant annet på grunn av koronasituasjonen, er det åpnet for å søke om utsettelse av fristen 
for innlevering til februar 2021. AU og arbeidsgruppa foreslår at det holdes fast på 
opprinnelig fremdriftsplan ettersom arbeidet med grunnordningen allerede nå nærmer seg en 
sluttfase.  
 
AU foreslår videre at saken behandles på et menighetsmøte i etterkant av gudstjenesten 1. 
november, og at forslag til ny, lokal grunnordning sendes til bispedømmet i løpet av første 
uka i november.  
 
 
Forslag til vedtak: 
(Saken behandles i møtet.) 
 
 
Frøyland og Orstad sokneråd 22.09.2020: 
 
Morgan gikk gjennom de endringene det legges opp til i forbindelse med ny grunnordning 
sammenlignet med den som nå benyttes.  
 
Det legges opp til å følge det opprinnelige løpet for innsending av forslag til ny, lokal 
grunnordning med frist i overgangen oktober/november.  
 
Det avholdes menighetsmøte etter gudstjenesten søndag 1. november.  
 
Det ble videre samtalt om de endringene i grunnordningen som arbeidsgruppen har foreslått.  
 
 
FOS- 20/056 Vedtak: 
Forslag til ny, lokal grunnordning legges frem for menigheten i menighetsmøte 1. november.  
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Vedlegg: 
Prosess rundt innføring av justert ordning for hovedgudstjenestene 
Revidert søknad lokal grunnordning FOK 2020 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/903 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 14.09.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/057 Frøyland og Orstad sokneråd 22.09.2020 

 
 

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 22.09.2020: 
 
Ingen saker ble meldt inn som eventueltsaker.  
 
FOS- 20/057 Vedtak: 
(Ingen saker ble behandlet under denne saken.) 
 
 
 


