
 

 
 

Møtebok 
 

Råd: Frøyland og Orstad sokneråd 
Møtestad: Frøyland og Orstad kyrkje 
Dato: 08.06.2021 
Tid: Kl. 19:00 - 22:00 

 
 
Følgende medlemmer møtte Rolle 
Bjørg Mikalsen Medlem 
Helen Hetland Mori Medlem 
Jon Lende Nestleiar 
Marie Klakegg Grastveit Leiar 
Marita Teigen Gamlemshaug Andre 
Morgan Fjelde Medlem 
Tor Arne Laland Medlem 

Bjørg Nese        Varamedlem 
 
Forfall meldt fra følgende 
medlemmer: 

 Følgende varamedlemmer 
møtte: 

 

Peter Reilstad    
 
 
 
 
 
Orstad, 14.06.2021 
 
 
Marie Klakegg Grastveit 

soknerådsleder 
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Sakliste 
Sak nr. Sakstittel  
21/040 Godkjenning av innkalling  

21/041 Godkjenning av referat  

21/042 Orienteringssaker  

21/043 KBU - fornyelse av mandat  

21/044 Kollektoversikt høsten 2021  

21/045 Menighetsutvikling - satsing på streaming som en dør inn 
i menigheten? (forts. av sak) 

 

21/046 Visjonskultur ala Eaglebrook - statusoppdatering fra 
arbeidsgruppe 

 

21/047 90-dagersmål - evaluering av vårens mål og arbeid med 
høstens mål 

 

21/048 Eventueltsaker  
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1831 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 02.06.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/040 Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021 

 
 

Godkjenning av innkalling 
 
Saksopplysningar: 
Innkalling legges frem for godkjenning.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Innkalling godkjennes.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021: 
 
Peter Reilstad meldte forfall til møtet.  
 
FOS- 21/040 Vedtak: 
Innkalling ble godkjent.  
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1832 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 02.06.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/041 Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021 

 
 

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

 
Forslag til vedtak: 
Referat fra forrige møte godkjennes.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021: 
 
 
 
FOS- 21/041 Vedtak: 
Referat fra forrige møte ble godkjent.  

 
Vedlegg: 
Møtebok fra soknerådsmøte 11. mai 2021 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1835 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 02.06.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/042 Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021 

 
 

Orienteringssaker 
 
Saksopplysningar: 
1) Orientering fra stab, inkludert oppdatering i tilknytning til menighetsarbeid i koronatider 
 
 
2) Givertjeneste, jf. vedl. 1 
 
 
3) Referat fra AU-møte 28. mai, jf. vedl. 2 
 
 
4) Andre referat 

· KBU-møte 5. mai , jf. vedl. 3 og 4 

 
 
5) Ettåring 2021/2022 
 
 

 
Forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021: 
 
1) Orientering fra stab, inkludert oppdatering i tilknytning til menighetsarbeid i koronatider 
 

· Når det gjelder fremdrift ifht. gravplass har kirkevergen orientert om at det settes i 
gang et skisseprosjekt over sommeren. Etter det er planen at dette videreføres med et 
forprosjekt i 2022. Detaljene vil først komme i 2023.  
 

· Første og siste F2 for semesteret ble gjennomført 4. juni. Det var 75 deltagere og det 
rapporteres om en fin kveld! 
 

· Det er stadig mer aktivitet på huset - og det er gledelig. Gudstjenestene på søndag 
hadde mer enn 300 deltagere totalt, og Haugespelet etterpå var fulltegnet.  
 



Side 6 av 14 

 

· Huskirka for 7. og 8. trinn var på tur en lørdag i mai, og på førstkommende lørdag er 
det Agapao som skal på tur.  
 

· Ellers deles Skattekista ut denne uka til 2-åringene, og det er flere avslutninger rundt 
om i de ulike gruppene.  
 

· Staben er i gang med å planlegge høsten ut fra det en tror blir gjeldende 
smittevernregler.  

 
 
2) Givertjeneste, jf. vedl. 1 
 
Stabil givertjeneste, men ingen vesentlig økning ifht. budsjett.  
 
 
3) Referat fra AU-møte 28. mai, jf. vedl. 2 
 
Ingen kommentarer.  
 
 
4) Andre referat 

· KBU-møte 5. mai , jf. vedl. 3 og 4 

Ingen kommentarer.  
 
 
5) Ettåring 2021/2022 
Ettåringen skal få leie en kjellerleilighet hos Solveig og Ole Morten Haaland. Oppstart i FOK 
er andre halvdel av august.  
 
 
FOS- 21/042 Vedtak: 
Sakene ble tatt til orientering.  

 
Vedlegg: 
Vedl. 1 - givertjeneste mai 2021 
Vedl. 2 - referat - AU-møte 28. mai 2021 
Vedl. 3 - referat fra KBU-møte 5. mai 2021 
Vedl. 4 - oversikt over prosjekter etter KBU-møte 5. mai 2021 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1836 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 02.06.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/043 Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021 

 
 

KBU - fornyelse av mandat 
 
Saksopplysningar: 
I gjeldende mandat for KBU står det følgende i punkt 6:  
 

«Mandatet gjelder for 4 år om gangen. Dette mandatet gjelder til 31.12.2021, og skal 
fornyes eller avsluttes av Soknerådet senest 6 måneder før det utløper basert på 
innstilling utarbeidet av KBU.» 

 

Ettersom mandatet må fornyes eller avsluttes 6 måneder før det utløper, må soknerådet 
behandle denne saken før sommeren 2021.  

 

I sin innstilling vedrørende mandatet, fremkommer det at KBU ønsker å videreføre dagens 
mandat. Det er kun ønskelig med en mindre justering av punkt 1 i statuttene, fra 4 til 3 
varamedlemmer, som er i tråd med dagens praksis.  

 

AU anbefaler at soknerådet fornyer KBUs mandat for 4 nye år, med justering av punkt 1 i 
statuttene som eneste endring.   

 

Vedlagt denne saken følger gjeldende mandat for KBU, samt KBUs innstilling vedrørende 
mandatet.  

 
 

 
Forslag til vedtak: 
Mandatet for KBU videreføres for 4 år fra 1. januar 2022, kun med justering av antall 
varamedlemmer fra 4 til 3 medlemmer i punkt 1 i statuttene.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021: 
 
 
 
FOS- 21/043 Vedtak: 
Mandatet for KBU videreføres for 4 år fra 1. januar 2022, kun med justering av antall 
varamedlemmer fra 4 til 3 medlemmer i punkt 1 i statuttene.  
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Vedlegg: 
Innstilling til mandat fra KBU 
KBU mandat og statutter_signert 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1834 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 02.06.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/044 Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021 

 
 

Kollektoversikt høsten 2021 
 
Saksopplysningar: 
I soknerådsmøte 20. oktober 2020 ble det gjort følgende vedtak:  
 
Mottagere av kollekt på gudstjenestene i FOK fordeles etter følgende prinsipp:  
 

· 2 av 3 søndager til misjonsprosjekt i Ukraina  
· 1 av 3 søndager til andre 

 
Når det gjelder kategorien «andre», blir kollekten disse søndagene gitt til de store 
misjonsorganisasjonene og til aktører som medlemmer i menigheten er engasjert i. 
 
Basert på prinsippene over, legges forslag til mottagere av kollekt kommende semester 
frem for soknerådet i november og mai.  
 
Det er soknerådet som gjør det endelige vedtaket om hvem som skal motta kollekten på 
gudstjenestene.  
 
Vedlagt følger forslag til mottagere av kollekt høsten 2021. Forslaget er satt opp i tråd med 
prinsippene i vedtaket over.  
 
 
 

 
Forslag til vedtak: 
Høsten 2021 mottar følgende kollekter fra gudstjenestene i Frøyland og Orstad kyrkjelyd: 
(…) 
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Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021: 
 
 
 
FOS- 21/044 Vedtak: 
Høsten 2021 mottar følgende kollekter fra gudstjenestene i Frøyland og Orstad kyrkjelyd:  

Dato Tema 
Taler 
Tekst 

 Kollekt  T/N/D 

8. aug.     Ukraina  Dåp (fellesgudstjeneste Klepp) 

15. aug.     ----------------  Friluftsgudstjeneste 

21. aug.     Ukraina  Konfirmasjon 

     Ukraina  Konfirmasjon 

     Ukraina  Konfirmasjon 

22. aug.     Ukraina  Konfirmasjon 

29. aug.     NLM  Nattverd 

12. sep.     Ukraina  Nattverd (Ukrainasøndag?) 

     Ukraina  Dåp 

19. sep.     Ukraina  Presentasjon av konfirmanter (Orstad) 

     Ukraina  Presentasjon av konfirmanter (Frøyland) 

26. sep.     Normisjon  Nattverd 

3. okt.     Ukraina  Nattverd 

     Ukraina  Dåp 

17. okt.     Israelsmisjonen  Nattverd 

24. okt.     Ukraina  4-årsbok (Orstad) 

     Ukraina  4-årsbok (Frøyland) 

31. okt.     Åpne dører  Nattverd 

7. nov.     Julegaveaksjonen  Dåp 

21. nov.     Mamas  Lys Våken  

28. nov.     Ukraina  Nattverd 

12. des.     Ukraina  Dåp 

19. des.     Ukraina  Vi synger julen inn 

24. des.     Ukraina  Gudstjeneste 

     Ukraina  Gudstjeneste 

     Ukraina  Gudstjeneste 

25. des.     Gideon  Nattverd 

 
 
 

 
Vedlegg: 
Kollektoversikt høsten 2021 - forslag 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1839 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 03.06.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/045 Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021 

 
 

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. 
 
Soknerådet vil blir orientert om status i denne saken på soknerådsmøtet.  
 

 
Forslag til vedtak: 
(Saken diskuteres i møtet.) 
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021: 
 
Jon Lendes habilitet ble vurdert fordi innhold i stillinger i stab ble diskutert, og Inger Lende 
Sandve er en del av stab og datter til Jon Lende. Soknerådet vurderte Jon Lende til å være 
habil i denne saken.  
 
Det ble samtalt om videre satsing på streaming, men ikke med en satsing på dette ved hjelp 
av en ny stilling, men via omfordeling av ressurser i stab.  
 
Det ble fremholdt viktigheten av evaluering av erfaringer fra siste års streaming og 
tydeligjøring av hva som som er målsetting med videreføring av streamingarbeidet. Det ble 
også understreket viktigheten av at visjonen knyttet til streaming forankres i menigheten.  
 
 
FOS- 21/045 Vedtak: 
Streamingarbeidet videreføres til høsten ved hjelp av omfordeling av ressurser i stab.  
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1840 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 03.06.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/046 Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021 

 
 

Visjonskultur ala Eaglebrook - statusoppdatering fra arbeidsgruppe 
 
Saksopplysningar: 
På soknerådsmøtet 11. mai 2021 ble det gjort følgende 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.» 
 
Arbeidsgruppa har nå hatt to møter, og har utarbeidet et førsteutkast til en FOK-versjon av 
«beliefs» og «values», jf. de to nederste trinnene i vedlagte modell. Utkastene følger 
vedlagt, og arbeidsgruppa ber om innspill fra soknerådet på disse utkastene.  
 
Utkast til hele modellen vil bli fremlagt for soknerådet på et senere møte.  

 
Forslag til vedtak: 
(Saken diskuteres i møtet.) 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021: 
 
Det ble samtalt om arbeidsgruppas innspill.  
 
FOS- 21/046 Vedtak: 
Arbeidsgruppa jobber videre med modellen, og legger frem en grovskisse av modellen på 
soknerådsmøtet i august.  

 
Vedlegg: 
Beliefs på norsk - førsteutkast 
Verdier - førsteutkast 
Eaglebrooks modell for visjonskultur 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1841 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 03.06.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/047 Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021 

 
 

90-dagersmål - evaluering av vårens mål og arbeid med høstens mål 
 
Saksopplysningar: 
Perioden for nåværende 90-dagersmål nærmer seg en slutt, og det er tid for en 
evaluering/oppsummerende samtale knyttet til disse målene.  
 
Det skal også settes ned en arbeidsgruppe som kan jobbe frem et forslag til nye 90-
dagersmål for høsten.  
 
Gjeldende 90-dagersmål følger vedlagt.   
 

 
Forslag til vedtak: 
Følgende arbeidsgruppe jobber frem et forslag til nye 90-dagersmål som legges frem for 
soknerådet på neste soknerådsmøte: (…) 
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021: 
 
 
 
FOS- 21/047 Vedtak: 
Det legges frem et forslag til 90-dagersmål på soknerådsmøtet i august basert på målene 
fra inneværende periode, med unntak av målet som gjelder spørsmål til bruk i 
smågruppene. Dette målet erstattes med et mål knyttet til å få til et momentum ved 
oppstart av smågruppene til høsten. 90-dagersmål for neste periode vedtas på 
soknerådsmøtet i august.   
 

 
Vedlegg: 
Mål - våren 2021 - med justeringer mars 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1833 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 02.06.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/048 Frøyland og Orstad sokneråd 08.06.2021 

 
 

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 08.06.2021: 
 
 
 
FOS- 21/048 Vedtak: 
(Ingen saker ble behandlet under dette punktet.) 

 
 
 


